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UITNODIGING 

A A N DE MEER DAN 800 VU-RAADSLEDEN, 

DE 140 VU-SCHEPENEN EN DE 24 VU-BURGEMEESTERS. 
Lees biz. 17. 

Twee syndikale 
werelden 

Op bet eerste zicht en voor niet-insiders lijkt de rel tussen het 
ABW en het ACV over de dinsdagstakingen nogal onbegrij
pelijk. Debunne beeft Houtbuys maandenlang vergeefs ge
praamd om over te gaan tot de aktie. En nu Houtbuys — 
weliswaar in arren moede en om niet te veel pijn te doen — 
eindelijk in beweging l(omt, laat Debunne een pruillip han
gen. De aktie, zegt hij, moet niet alleen tegen de onwillige 
patroons maar ook tegen de regering gericht zijn. De drogre
den is doorzichtig, ledere algemene stakingsaktie immers 
weegt, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het regeringsbeleid. 
De werkelijke reden voor Debunnes weigerachtigheid ligt el
ders. Men hoeft ze niet ver te zoeken: volgend voorjaar wor
den syndikale verkiezingen gehouden. Zowel Houtbuys als 
Debunne houden, bij het ontwerpen van hun aktie en sta
kingsstrategie, het oog zijdelings op de verkiezingsdatum 
gericht. 
Deze elektorale berekeningen en de mede daaruit voortvloei
ende geschillen tussen de twee grote vakbonden, mogen er 
echter niet toe leiden dat een andere en meer fundamentele 
tegenstelling op het stakingsfront uit het oog zou worden ver
loren: de tegenstelling tussen Vlaanderen en Wallonië. 
Chassez Ie naturel et ilrevientau galop. De syndikale top van 
zowel ACV als ABW, zowel Houtbuys als Debunne sloven 
zich nu al jaren uit om de Waalse-Vlaamse tegenstellingen in 
eigen gelederen te loochenen, te verdoezelen of te minimali-
zeren. Hun unitaristische strategie, met nationale aktie- en 
stakingsparolen, botst echter voortdurend met de hardnekki
ge werkelijkheid: wat de Walen voor lief nemen, lusten de 
Vlamingen niet. En omgekeerd. 
De recente stakingen in het openbaar vervoer hebben deze 
werkelijkheid, die reeds in 1961 spectaculair werd gedemon
streerd, opnieuw bevestigd. De beweging was in Wallonië, op 
het landelijke Luxemburg na, vrijwel algemeen. In Vlaande
ren werd ze veel sporadischer gevolgd. Het klimaatsverschil 
tussen Vlaanderen en Wallonië stak zozeer de ogen uit, dat 
een aantal Waalse herrieschoppers de taalgrens overgesto
ken zijn om in Vlaanderen de boel plat te leggen. Onder meer 
te Gent en te Sint-Truiden kwamen heetgebakerde Luike-
naars en Karolingers keet maken en materiaal vernietigen. 
Zo ver leidt dus de unitaristische syndikale strategie en de 
verkeerd begrepen „solidariteit": Waalse oproerkraaiers 
komen Vlaamse arbeiders beletten om aan het werk te gaan. 
Tussen haakjes: het zijn vaak dezelfde oproerkraaiers die, 
tussen twee stakingen in, gauw even de tijd vinden om in de 
Voerstreek tégen de Vlamingen te gaan betogen... 
Het fundamenteel andere sociale klimaat in Vlaanderen en 
in Wallonië is niet eenvoudigweg te herleiden tot de domi
nante positie van één vakbond in het ene en een andere vak
bond in het andere landsgedeelte. Wie in die richting zou 
willen simplif iëren, haspelt oorzaak en gevolg gewoon door
een. 

Het behoort tot de diepe en wezenlijke mentaliteitsverschil
len tussen Vlaanderen en Wallonië, dat de Vlamingen een 
beheerster, grondiger overlegd gebruik maken van het sta-
kingswapen dan de Walen. Noch de Waalse uitzichtloosheid 
noch de anarchistische drang tot zelfvernietiging zijn in 
Vlaanderen aanwezig. 
Het wordt hoog tijd dat de Vlaamse gewestelijke syndikaten, 
die af en toe in het verleden een eigen Vlaams geluid hebben 
laten horen, zich terzake definitif doen gelden. De unitaris
tische syndikale strategie — met als logisch eindpunt de inva
sie van Vlaamse bedrijven en werkplaatsen door Waalse her
rieschoppers - wordt in Vlaanderen definitief niet meer ge-, 
nomen. Als de Vlaamse syndikalisten willen vermijden dat 
het kind met het badwater wordt weggespoeld, dan dienen ze 
daaruit de konklusies te trekken. 
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Foto van de week 

Waalse stakers beletten vorige week Vlaamse arbeiders hun job uit te oefenen. Hooghartige bemoeienis
sen vanwege deze Franstalige agitatoren, onder het mom van „solidariteit" kunnen de Vlaamse 
werknemers best missen. Ook dit is een krampachtige, unitaire refleks-

Waarborg voor verdraagzaam onderwijs 
De kulturele zelfontplooiing van de Vlaamse gemeenschap blijft een 
schimmenautonomie, zolang het onderwijs (in de ruimste zin) — dat 
er de hoeksteen van is — niet onder de rechtstreekse bevoegdheid 
van de Vlaamse Raad en de Vlaamse regering valt Dit zegt de 
Volksunie nu reeds een decennium lang. De jongste dagen schijnen 
ook de meeste andere partijen eindelijk de Volksunie in deze 
steliingname te volgen: elke gemeenschap moet volledige zeggen
schap hebben over en totale financiële verantwoordelijkheid dragen 
voor haar eigen onderwijs. 

Wanneer we de balans opmaken 
dan tekent zich het volgend beeld 
af: alle grote Vlaamse partijen en 
de meeste Franstalige partijen zijn 
gewonnen voor de „communauta-
rizerlng" van het onderwijs. Elke 
politieke formatie met enkele spe
cifieke nuances en aksenten. 
De VU pleit voor een totale over
heveling naar de gemeenschap
pen van alles wat met onderwijs te 
maken heeft. De CVP in Vlaande
ren en de PS en het FDF in 
Wallonië springen mee op deze 
kar en gaan mee akkoord met een 
verregaande opsplitsing. De PVV 
en SP staan gematigd positief en 
zijn bereid een open gesprek te 
voeren in dit verband, waarbij zij 
de eis stellen van een voorafgaan
delijk Vlaams schoolpakt Het FDF 
en de PRL houden er eenzelfde 
mening op na voor wat het Frans
talige net aangaat. De Waalse kns-
tendemokraten, de PSC, liggen 
echter dwars. En nogal ferm. 
Onder het mom van allerlei nepar-
gumenten stelt de PSC dat een 
verdergaande federalizering thans 
overbodig en niet wenselijk is. Zij 
zal dan ook met nalaten pogingen 
in die zin tegen te werken. En de 
PSC weet verdomd goed dat hun 

veto wel eens de ganse onderne
ming kan boycotten. Voor een 
totale federalizenng is immers een 
grondwetswijziging nodig door 
het parlement dat bovendien een 
konstituante moet zijn. Dit is met 
de huidige Kamer en Senaat niet 
het geval. Daarenboven is voor zo 
'n grondwetswijziging Cvan in dit 
geval artikel 59bis) een 2/3de 
meerderheid vereist in elke taal
groep. Hier zou de PSC, als rege
ringspartij, wel eens biezonder 
ernstig dwars kunnen liggen. En 
door deze argumenten te hante
ren zouden de overige regerings
partijen wel eens het gemakkelijke 
alibi gevonden kunnen hebben om 
de zaak op de lange baan te 
schuiven. En dus af te schrijven. 

Dit zouden uiteraard slechts drog
redenen en schijnargumenten zijn 
Afgezien van het feit dat reeds 
heel wat direkt zonder grond
wetsherziening, kan gerealizeerd 
worden (zie de brief van Vic An-
ciaux voor twee weken, WIJ nr. 
44), is het duidelijk dat indien de 
andere politieke frakties écht wil
len dat het onderwijsbeleid naar 
de gemeenschappen gaat dit 
straks een feit zal zijn. De overige 
regenngspartijen zouden de PSC 

van de dringende noodzaak hier
van kunnen overtuigen. En daar 
zijn allerlei middeltjes toe. Of beter 
nog: aan de „twijfelende" partijen 
zou de formele waarborg moeten 
worden gegeven dat noch de 
vrijzinnigen in Vlaanderen ener
zijds, noch de gelovigen in Wallo
nië anderzijds in de verdrukking 
zullen komen bij een resp>ektieve-
lijk Vlaams en Franstalig onder
wijsbeleid. De idee van een 
Vlaams- en Franstalig schoolpakt 
IS hierbij nuttig. In Vlaanderen stelt 
de VU zich borg voor een daad
werkelijke bescherming en de uit
bouw van een demokratisch so
ciaal vooruitstrevend, durvend 
toekomstgericht kleinschalig en 
bovenal open en verdraagzaam 
onderwijs. Zonder bevoorrechting 
of minorizering. Ook dit is één van 
de unieke taken van de Vlaamsna-
tionale partij in het Vlaanderen van 
morgen. Onze open en verdraag
zame onderwijsvisie erkent de 
veelheid van levensbeschouwelij
ke opvattingen als positieve waar
de en wil die verscheidenheid be
vorderen. 

Indien men deze garantie ook voor 
Wallonië kan geven, dan staat de 
deur wagenwijd open om — ein
delijk! — de definitieve stap te 
zetten naar een eigen Vlaams, 
respektievelijk Waals onderwijs
beleid. Wat niet meer dan logisch 
zou zijn. Ook hier was (en is) de 
VU de dynamische motor van 
deze nu onafwendbare (r)evolu-
tie... 

(pvdd) 
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m Brieven 

DIEPTEPUNT 

Na de verbijsterend slechte Breughel-
tentoonstelling en de al te summiere, 
enkel publicitair magistrale Chlnaten-
toonstelllng blijkt met de Europalla-
tentoonstelllng „Hellas, goden en men
sen" in het Paleis voor Schone Kun
sten te Brussel wel het absoluut diep
tepunt bereikt Men vraagt zich af, 
welke zin zulke tentoonstellingen nog 
hebben. Wat aangekondigd wordt 
Griekse kunst krijgt men niet te zien: 
Romeinse kopieën zijn toch geen 
Gnekse beelden. Wanneer dan nog 
elementaire gegevens, zoals de streek 
van herkomst bij de stukken zelf ont
breken en de bezoeker enkel in de 
nchting van de opbouw van de ten
toonstelling mag wandelen en de ten
toonstelling niet kronologisch mag her
zien, loopt het toch echt de spuigaten 
uit Of dienen misschien de tentoon
stellingen in het PSK-Brussel er toe om 
stukken uit bepaalde privé-kollekties in 
waarde te doen stijgen, waarvoor de 
argeloze bezoeker nog extra veel mag 
betalen, want zien is zelfs met veel elle-
bogenwerk nauwelijks mogelijk. 

Dr. LD.V, DuWel 

ZET EEN KAARS 
VOOR JE RAAM-

In navolging van de vredesbewegings-
aktie en de Polen-aktie van vorig jaar, 
organizeert het TAK tijdens de komen
de kerstnacht onder het motto ^m-
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nestle => Vrede" een sensibillzerings-
aktie die de naam , ^e t een kaars voor 
het raam vannacht" meekreeg. 
De bedoeling is dat tijdens de kerst
nacht voor zoveel mogelijk vensters 
een kaars zou branden uit protest 
tegen het uitblijven van amnestie. Met 
deze aktie wil het TAK ook zeer 
duidelijk stellen dat de Belgische rege
ring geen enkele reden heeft om bui
tenlandse regimes te veroordelen Inza
ke het niet toepassen van de mensen
rechten terwijl in eigen land meer dan 
35 jaar na de Tweede Wereldoorlog 
nog steeds mensen zwaar gebukt 
gaan onder o.m. de sociale gevolgen 
van de repressie. Een begelekiende 
raamaffiche werd tevens ontworpen. 
Deze affiche en inlichtingen zijn steeds 
te verkrijgen bij Erwin Brentjens, Ede-
gemse Steenweg 2, bus 5 te 2550 
Kontich, 03-457.72.40. Bestelling per 5 
eks. aan 20 fr. (verzendingskosten in
begrepen) op PR 000-1113561-01. 

EB., Kontich 

IN EER 
HERSTELLEN 

Spijts de krisis-tijd vinden de vakbon
den het nog gepast door stakingen bij 
de busdiensten een nog grotere chaos 
te scheppen. Wie ondervindt hiervan 
de moeilijkheden? De kleine man, de 
kleine bediende, de kleine winkelier, de 
kinderen die naar school moeten, de 
bejaarde, enz... 
Onze kleurpolitici en kapitaalkrachti
gen hebben geen stads- of buurtbus 
nodig om zich te verplaatsen. Het 
verlies dat de maatschappijen door de 
stakingen ondergaan, zal wel terug uit 
de zakken van de belastingbetaler 
gehaald worden. 
Hebben onze vakbondsleiders en poli
tici al eens gedacht wanneer 400.000 
werklozen terug aan het werk zouden 
gaan met een bruto verdienste van 
1500 f r , dit aan het kapitaal 
600.000.000 fr./dag zou kosten. De re
gering geeft de schijn bezorgd te zijn 
om de tewerkstelling. Dit is bedrog. 
Vooraleer er werk voorhanden is voor 
deze 400.000 arbeidslozen, moet het 
kapitaal eerst over een bijkomende 
winst van 600.000.000 fr./dag beschik
ken. Zelfs indien deze winst zou kun
nen verwezenlijkt worden, zal men nog 
eerst proberen meer te produceren 
met nog minder arbeidskrachten. 
Hebben wij niet kunnen vaststellen 
hoe een groot magazijn er miljoenen 
voor over had om het bedrijf te reorga-
nizeren, zogezegd om de klant beter te 
kunnen dienen. 
Hoeveel nieuwe arbeidskrachten zijn 
daardoor bijgekomen of hoeveel zullen 
er binnen afzienbare tijd afgedankt 
worden? 
De winst mag niet ten goede komen 
van de gemeenschap maar moet die
nen om de kapitaalkrachtige nog ster
ker te maken. • 
Om de ware toestanden te verdoeze
len roepen de vaktxsnden de staking 
uit Zo kan de kleine man denken dat 
zijn rechten verdedigd worden. 

onze hoop is gesteld op de VU opdat 
zij in de toekomst het woord „arbeid" 
terug in eer zal helpen herstellen. Dan 
komen wij terug in een samenleving 
waar het goed is voor de arbeider, de 
bediende, de kleine middenstander, de 
landbouwer en waar het groot kapitaal 
ten dienste staat van de gemeen
schap. 

A.S., Brussel 

11 NOVEMBER '82 

O-God-ln-De-Hemel, het is nu al 37 jaar 
geleden en aan hun hart knaagt nog 
steeds de haat 
Hasselt 11 november 1982,11.00 am. 
...en de zon staat hoog in het zuid-oos
ten. En met iedere stap die ik ze t 
neemt de dreiging toe. We naderen de 
plaats waar Theo Brouns, beschuldigd 
van politieke kollaboratie met de Duit
se tsezettingsmacht op 28 maart 1946 
werd terechtgesteld. 
Het peloton rijkswachters in gevechts-
kledij stelt zich over de breedte van de 
weg in slagorde op. Levensgrote 
blauw-zwarte wapenstok in de vuist 
geladen FN Browning 140 DA 9 mm 
short op de heup. Wie verder wil gaan, 
zal botsen op een muur van professio
neel gewekt. 
Ik richt mijn ogen naar de staalblauwe 
hemel en moet krampachtig slikken 
om de mateloze woede, die vanuit mijn 
buik naar mijn keel kruipt te overwin
nen. Dit is god-t)etert een herdenking, 
een getuigenis van eerbied en liefde 
en de ontvangst die ons hier te beurt 
valt staat beslist niet op hetzelfde 
niveau. 
Amnestie: een strafrechteriijk begrip 
dat overal de vast omschreven bete
kenis heeft van een volkomen uitwis
sen van de strafbaarheid der feiten die 
tot de vervolging aanleiding gaven. Een 
begrip waarmee onafscheidelijk is ver
bonden: het onvoorwaardelijk verval
len van alle opgelegde straffen, voor 
zover nog niet uitgevoerd, en de volle
dige teruggave voor de toekomst van 
alle rechten en bevoegdheden die aan 
de getroffene ontnomen werden. 
Hasselt 1130 a.m. 
...en het gras van de weiden is mals en 
scherpgroen en werd gevoed, lang 
geleden, gisteren, zo lijkt het door het 
bloed van hen die voor hun volk zijn 
gestorven. Pathos? Ontroering? De 
keuze is afhankelijk van de idealen die 
men tracht te verwezelijken. 
De bloemen worden neergelegd op 
een honderdtal meters van de execu-
tieplaats. Rijkswachters kijken 
schaamteloos grijzend toe. Verdient 
onze overtuiging dan geen respekt? 
Een wapenstok kletst met een ver-
vaariijk droge smak tegen het leer van 
een rijkswachterslaars. De man. die 
het verdedigingswapen zo bedreven 
hanteert staart mij met onverholen 
minachting aan. Kan hij misschien zijn 
ongeduld slechts met moeite Ijedwin-
gen? Ik buig mijn hoofd en knik. In dat 
geval wordt hem vergiffenis geschon
ken. Hij weet dan immers niet wat hij 
doe t 
Dus ga ik terug in de tijd en sluit mijn 

ogen. Ik verhef mijn gelaat naar de zon 
en de kracht van het licht geeft mij 
sterkte. 
28.03.46 - 06.30 a.m. en het geblafte be
vel dat ijl klinkt in de mistige ochtend 
wordt gevolgd door een scheurend 
salvo. 
Hij is dus dood. Twaalf kogels. Moge 
zijn nagedachtenis eeuwig leven. 

LH. -H, Genk 

COENS EN 11 JULI 

Mijn aandacht werd gevestigd op het 
artikeltje „Coens kent 11 juli niet", ver
schenen in WIJ van 30 september jl... 
Het weze me toegelaten — omdat ik 
objektiviteit waardevol vind — U het 
volgende mee te delen: 
1. De h. (k iens kwam inderdaad te laat 
op dè Brugse 11 juli-herdenking. Hij 
heeft zich bij zijn aankomst bij de 
voorzitter verontschuldigd: hij tiad, na 
een zware dag, nog even bij zijn 
gehospitalizeerde echtgenote ver
toefd. 
2. Dat de minister „het zitje zou heb
ben afgenomen van een vooraan
staand Vlaams-nationalist" beant
woordt niet aan de werkelijkheid. Er 
waren nergens voorbehouden plaat
sen. Nadat de minister de reden van 
zijn late aankomst had meegedeeld 
was het vanwege de voorzitter van het 
inrichtend komitee een kwestie van 
eenvoudige beleefdheid naar een zit
plaats voor de h. Coens uit te kijken. 
Een van zijn vrienden — de bedoelde 
„vooraanstaande Vlaams-nationalist" 
— heeft dan uit eigen beweging zijn 
stoel ter tieschikking gesteld en aan de 
overzijde van het plein een andere 
stoel kunnen bezetten, daarheen ge
leid door de voorzitter. 
3. De h. Coens heeft op 13-7-1982 aan 
de voorzitter van het komitee een brief 
gezonden met deze tekst: „Hierbij heb 
ik het genoegen U te feliciteren met de 
toespraak die door U, ter gelegenheid 
van de Gulden-Sporenherdenking 
werd gehouden." 
Ik zou het waarderen, geachte Redak

tie, wilde U deze door zin voor objekti
viteit ingegeven mededeling in WIJ 
opnemen. 

Marcel Boey, 
voorzitter 11-juli komitee 

v.d. stad Brugge 

Red.: De belangrijkste opmerking van ons 
beschouwend-kritisch stukje betrof het feit 
dat minister Coens, in tegenstelling tol zijn 
franstaijge kollega Tromont voor de Franse 
Gemeenschap, geen vakantiedag aan de 
Vlaamse staatsambtenaren had toegestaan 
n.a.v. het feest van de Vlaamse Gemeen
schap. Ondertussen protesteerde ook de 
Vlaamse regering tegen deze houding van 
Coens en de nationale regering (zie WIJ 
nr. 43). Verder blijft het ook zo dat Coens op 
die bewuste 11-juliviering te Brugge, door 
zijn hopeloos te laat komen, wel degelijk de 
plaats afnam van een Vlaams-nationalist 
Deze arbeider (en VU-bestuurslid) was, 
samen met zijn echtgenote reeds vroeg ter 
plekke. Dat deze man toch werd verzocht 
elders plaats te nemen, wat hij direkt deed 
(uit beleefdheid) vinden wij, mét hem, be
denkelijk. Was het niet gemakkelijker ge
weest indien het inrichtend komitee een 
aantal plaatsen voor prominenten had voor
behouden? 

Wat het citaat van Coens (door de brief
schrijver vermeldt) betreft, verheugen wij 
ons in de lovende taal van Coens. Wij 
hopen echter dal hij nu daadwerkelijk initia
tieven neemt om iets te realizeren van de 
door de spreker geformuleerde eis: 
„Vlaams geld in Vlaamse handenf 

Wij ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand tn. evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi|. 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in Ie korten en pers
klaar te maken zonder de èssent'ie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt m een lezersbnef, 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 
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Mensen 

Terrorist Happart 
Eergisteren keurde de Vlaamse 
Raad eenparig een resolutie 
goed waarin aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en de ko
ning wordt gevraagd in Voeren 
(en andere Vlaamse gemeenten 
met faciliteiten) alleen burge
meesters te benoemen die bewe
zen hebben bekommerd te zijn 
om het naleven van de wet, in
zonderheid de wetten inzake het 
taalgebruik en inzake het hand
haven van de openbare orde. Het 
is zonneklaar dat deze resolutie 
bestemd is als overduidelijke 
waarschuwing vanwege alle 
Vlaamse parlementsleden aan 
het adres van de koning om de 
bendeleider Happart niet te be
noemen tot burgemeester van 
Voeren. 

Daags nadien keurde de Fransta
lige Gemeenschapsraad een re.-
solutie goed waarin precies het 
tegenovergestelde wordt ge
zegd: Happart moet burgemees
ter worden! Het hek is dus van 
de dam. 
Voor een paar weken immers 
had VU-voorzitter Vic Anciaux 
tijdens een bijeenkomst met de 
pers terecht gesteld dat een per
soon zoals Happart, die de Vla
mingen in Voeren terrorizeert, 
onmogelijk burgemeester kan 
worden van deze gemeente. Hij 
werd in dit standpunt bijgetreden 
door de meeste Vlaamse strijd-
verenigingen en door de grote 
Vlaamse partijen. 
Wanneer Nothomb nu toch zo 
waanzinnig zou zijn om Happart 
als burgervader voor te dragen, 
dan dreigen straks weer ernstige 
rellen los te barsten In de Lim
burgse enclave. De Franstaligen 
sturen blijkbaar regelrecht aan 
op bewuste, anti-Vlaamse en 
heethoofdige agitaties. Op die 
manier wenden de Waalse politi
ci de aandacht af van de ekono-
mische puinhoop waartoe Wallo
nië is vervallen- Hopelijk blijven 
de overige Vlaamse partijen 
even beginselvast in hun daden 
als uit de pas goedgekeurde re
solutie van de Vlaamse Raad 
blijkt. En mogen wij van de 
Vlaamse CVP- en PW-ministers 
in het nationale kabinet een radi-
kale opstelling noteren. 

Kardinaal 
Cardijn 
Vandaag dag op dag, 100 jaar 
geleden, vs/erd Jozef Cardijn, late
re stichter van de Katolieke Arbei
dersjeugd (KAJ), geboren te 
Schaarbeek. Cardijn was de zoon 
van eenvoudige ouders (vader 

Deze week dit... 
Het wordt koud. De winter staat 
voor de deur. Een chauffeur
verdeler van stookolie vertelde 
me dat hij zeer goed aanvoelt 
hoe zeer de krisis doorbijt. 
Voorheen mocht hij de 
brandstof-tank van zijn klanten 
helemaal vullen: 2.000 liter en 
meer. Nu vragen velen hem 
enkele keren terug te komen en 
slechts een paar honderd liter te 
leveren Zij kunnen de grote 
bedragen niet meer betalen. Elke 
maand een deel ervan, zal 
hopelijk nop wel gaan. 
Desnoods draaien ze de kraan 
van de radiator wat meer toe. 
Vooral de gepensioneerden 
worden voorzichtig... 
Met groeiende verbazing stel ik 
vast dat de goegemeente zich in 
slaap laat wiegen De regering 
slaagt er zelfs in een gunstige 
faam te kweken. Zij beweert op 
alle toonaarden dat de zwakken 
niet getroffen worden door haar 
soberheidsbeleid. Wat een 
kletspraati Vraag het maar eens 
aan de doodgewone 
gepensioneerden. Zij voelen 
maar al te zeer hoe hun 
dagelijks budget wordt 
aangevreten. Prijsstijgingen 
allerhande, verhoogde BTW, 
grotere bijdragen of afhoudingen 
V4a\. vakantiegeld en sociale 
uitkeringen betreft. De alom 

geroemde koopkracht van deze 
simpele mensen daalt 
zienderogen. 
Maar deze week zijn ze gered! 
Naar jaarlijkse gewoonte is het 
nu de beurt aan de bejaarden: 
de week van de derde leeftijd! 
Och, ik heb geen bezwaar tegen 
die specifieke „weken". De 
vrouwen kregen zelfs een heel 
jaar de speciale aandacht. 
Althans in tijdschriften, 
spreekbeurten en zelfs op grote 
aanplakborden. Als de 
bewindslui echter denken dat 
daarmee de kous af is, dan zijn 
ze erg hypokriet. Die week 
brengt de gepensioneerden 
geen stuiver op. Daarmee 
worden ze met uit de kou 
gehaald. 

Nooit zal ik ophouden te pleiten 
voor meer sociale bekommernis 
Meer samenhorigheid, meer 
verantwoordelijkheid vooral voor 
de kansarmen. Ik weet wel dat 
niet alle bejaarden behoren tot 
de sociaal-zwakke groep van 
ons volk. Maar toch zeer vele 
Het aantal ouderen in onze 
gemeenschap is zeer groot en 
stijgt voortdurend. Bovendien is 
onze moderne samenleving 
gekenmerkt door een grote 
geslotenheid. De tijd van de 
open gezinnen met blijvend 
kontakt tussen grootouders en 

WA 3 

was tuinman en moeder seizoen
arbeidster), kon toch studeren en 
werd in 1906 pnester gewijd Car
dijn groeide op in de „daensisti-
sche" stad Halle, met haar proleta
rische fabneksbevolking. De 
mensonterende werkomstandig
heden in de Zennevallei-industrie 
zouden een diepe indruk op hem 
maken. Zijn sociale roeping, aan
gewakkerd door de Vlaamse stu
dentenbeweging, zou resulteren in 

de stichting van de KAJ, de eerste 
jeugdbeweging die in Vlaanderen 
een afgerond geheel vormde. 
Waarbij.het aksent niet louter op 
het godsdienstige aspekt werd 
gelegd, maar tevens op het alge
meen maatschappelijke. Deze 
voorman, die het van arbeider tot 
kardinaal bracht pleitte ook voor 
een breed Vlaams volksbewust
zijn: „De KAJ-beweging is door en 
door Vlaamsgezind, zonder ge-

kleinkinderen is spijtig genoeg 
voorbij. De oudjes worden vaak 
uitgesloten, zelfs uitgestoten en 
aan hun lot overgelaten. 
Het tijdsprobleem is lang niet 
alleen financieel. Het is een 
kwestie van mentaliteit! De 
ouderen hebben nu vooral 
rechten Hun plichten hebben zij 
een heel leven vervuld. Recht op 
een inkomen. Zeker en vast. 
Ook recht op gezonde 
huisvesting en integratie. Recht 
op erkenning en eerbied. Recht 
op mantelzorg van heel hun 
familie en omgeving. Recht op 
speciale attentie vanwege de 
jongeren. Hier ligt een 
biezondere opdracht van de 
Vlaams-nationale jeugd. 
Als de VUJO niet direkt de 
struktuur van de maatschappij 
kan veranderen kan zij wel 
bijdragen tot een meer sociale 
mentaliteit. Zij zouden er 
trouwens veel genoegen aan 
beleven. Niemand is zo spontaan 
erkentelijk, dankbaar, eerlijk en 
zelfs aanhankelijk als een 
oudere mens. 

Vic ANCIAUX 

bonden te zijn aan één of andere 
nuance," zei Cardijn. 
Origineel denker, denkend en dur
vend organizator en bezielend 
spreker, maakte hij van de KAJ 
een wereldbeweging die tot op 
vandaag een belangrijke ontvoog-
dingsrol speelt Dit niet in het minst 
in ontwikkelingslanden. 
Ook in Vlaanderen is de KAJ nog 
steeds een belangrijke en waarde
volle faktor in het jeugdwerk. Hun 
aktieve deelname aan Vlaamsna-
tionale manifestaties, zoals de jaar
lijkse IJzerbedevaart, is in dit ver
band te noteren. Cardijn is nog 

steeds, een eeuw na zijn geboorte, 
een begeesterende figuur: Vlaam
se stnjd blijft sociale strijd... 

Mayence bij 
Moboetoe? 
Staatssekretaris voor Ontwikke
lingssamenwerking Jacqueline 
Mayence (50 jaar) brengt dezer 
dagen een bezoekje aan onze ex-
kolonie. Op zak heeft zij de toe
zegging bij van 21 miljoen frank, in 
het kader van een „bijzondere 
regeling"voor de Zaïrese volksge
zondheid. Minister van Buitenland
se Zaken Tindemans stuurde zijn 
vazal uit „om dar de heroriëntatie 
van het Belgisch ontwikl<elingsbe-
leid toe te lichten". Dit „nieuwe 
beleid" zou vooral gencht zijn op 
de verbetering van het welzijn van 
de plattelandsbevolking. 
Nergens wordt in deze „nieuwe" 
aanpak iets gezegd omtrent de 
schandalige onderdrukking van de 
plaatselijke bevolking. Nergens 
wordt de toezegging van deze 
extra-hulp gekoppeld aan de 
vraag naar demokratie en eerbie
diging van de mensenrechten. 
Niettegenstaande het jongste rap
port van „Amnesty International" 
en de uitspraak van het Russelltri-
bunaal, blijft de Belgische overheid 
blind voor de medeverantwoorde
lijkheid van België in de weinig 
verkwikkelijke toestand van Zaïre. 
Omwille van „de ekonomische be
langen" wordt alles overdekt met 
een sluier van zwijgzaamheid. 
Voor wanneer een paHementaire 
onderzoekskommissie die nu 
eens de waarheid vertelt over de 
relatie België-Zaire? 
Ondertussen dineert mevrouw 
Mayence misschien met diktator 
Moboetoe... Het „Jaarboek van de 
politieke gevangenen 1981" ver
meldt over Zaïre op p. 67: „In 
allerlei situaties werden politieke 
gevangenen gemarteld... In Kivu 
stierven enkele mensen die door 
het leger werden vastgehouden'. 
Smakelijk. 
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m Kommentaar 

Voor de 17de keer organizeerde de Vlaamse Volkskunstbeweging de „Dagen van het Vlaamse Lied". 
Ditmaal in de Singel te Antwerpen. Johan Fleerackers sprak de feestrede uit, waarin hij de waarde en de 
betekenis van de eigen volksliederen prees en erop aandrong de achterstand waarin ons land zich bevindt 
op het gebied van het onderzoek betreffende dit liedjesgenre, weg te werken. Tussendoor sprak 
woordkunstenaar Francis Verdoodt teksten en gedichten van Vlaamse schrijvers. Organist Jos Mertens 
begeleidde de massaal meegezongen liedjes en Piet Jacobs tekende voor de algemene regie. Deze ander
maal suksesvolle manifestatie werd afgerond met een daverende Vlaamse Leeuw. Heerlijk. 

„Band" zet 
VTBin 
bloemetjes 
In Wallonië bestaat een Vereni
ging van Vlamingen, die al vele 
jaren in Wallonië wonen en wer
ken, maar altijd getuigenis hebben 
afgelegd van hun Vlaamse af
komst en verbondenheid. Deze 
vereniging „Band" hield zondag 
zijn 24ste bijeenkomst in het teken 
van het toerisme. 
De Vlaamse Toeristenbond werd 
gevierd en bedankt omdat zij 
reeds van 1959, daadwerkelijk de 
organizatie steunt 
De „Jozef Van Overstraeten-prijs" 
werd uitgereikt aan het „Maison 
de la culture néerlandaise" in Na
men. Dit is het kulturele ontmoe
tingscentrum voor Vlamingen in 
Wallonië, maar ook de plaats waar 
Waalse burgers de kans krijgen 
kennis te maken met de Vlaamse 
kuituur in haar ruimste betekenis. 
Een projekt op vrijwillige basis, dat 
veel betere resultaten haalt dan 
bijvoorbeeld de sukkelende „Brak
ke Grond" in Amsterdam. 
Erevoorzitter Van Overstraeten 
kondigde aan dat hij bij eerste 
minister Martens en bij kultuurmi-
nister Poma zal aandringen, opdat 
meer wordt gedaan ten voordele 
van de vereniging „Band" Opdat 
de band met Vlaanderen behou
den blijft 

Gul, ondanks 

paalde hoek... is deze campagne 
voor een daadwerkelijke steun 
aan de Derde Wereld in Vlaande
ren een sukses geworden. Het 
bedrag van de verzameling van 
gelden langs de straat overschrijdt 
zelfs lichtjes de suksessom van 
vorig jaar (tot 35 miljoen frank). 
Men verwacht, eenmaal ook alle 
stortingen zullen zijn binnengelo
pen, het eindresultaat van 1981 
(zijnde 104 miljoen frank) te eve
naren Het 18 een verheugende 
vaststelling dat Vlamingen er niet 
egoïstischer of aoatischer op zijn 
geworden. 
Dit komt mede dank zij de grotere 
politieke bewustwording: vrede 
en ontwikkeling gaan immers hand 
in hand. Ook de politieke Zaïre-
aktie, aan de hand van briefkaar
ten waarin wordt aangedrongen 
op een parlementaire onderzoeks-
kommissie omtrent de medeplich
tigheid van België bij de onder
drukking van het Zaïrese volk, 
blijkt een sukses te zijn. 
Ja, er is nog goed nieuws in deze 
wereld... 

firma. Of wat had u gedacht van 
de naam van één van de vleesbe-
dnjven, beheerd door Vanden 
Boeynants. VdB was Immers ja
renlang minister van landsverdedi
ging. VdB en diens firma's zijn er in 
die tijd niet armer op geworden. 
En voor wat, hoort wa t . Dus, 
waarop gewacht? 

Bang 
voor de 
waarheid? 
Vóór een aantal weken kondigde 
Vic Anciaux aan dat hij een voor
stel ging indienen tot oprichting 
van een parlementaire onder-
zoekskommissie met betrekking 
tot het staal. Hij vroeg hierbij de 
medewerking van de andere gro
te Vlaamse partijen. De SP is 
hiertoe bereid gevonden. Maar 
zowel de CVP, bij monde van 
haar „specialist" in staalperike-
len Jos Dupré, als de P W , bij 
monde van voorzitter Verhof-
stadt, hebben „njet" geantwoord 
op dit verzoek van de VU-voor-
zitter. Bedoeling van dergelijke 
parlementaire kommissie is ui
teraard een diepgaand onder
zoek op te zetten naar de situa
tie, de financiering en de waar
heid omtrent het Waalse staal-
dossier. Om eindelijk eens de 
ware toedracht ervan te kennen. 
Het voordeel van dergelijke par
lementaire enquête is dat deze 
biezonder diepgaand kan wer
ken: zo kan zij mensen horen, 
krijgt zij inzage in alle dossiers, 
kortom kan zij zich een gefun-
deerder oordeel vormen over de 
problematiek. Dat uit zo'n onder
zoek nogal het een en het ander 
duidelijk zou worden, lijkt ons 
wiedes. Wat dus onvergeeflijk 
blijft, is de lamentabele houding 
van de regeringspartijen. Of heb
ben zij schrik dat de waarheid 
over de financiering van het 
Waalse staal aan het licht zou 
komen? En deze waarheid is 
heus niet zo fraai- Dat weet elk 
kerstekind. De prietpraat van de 
P W als zou de VU een debat 
over het staal vrezen tart dus 
elke verbeelding. 

Initiatiefloze 
Tindemans 
Enkele weken geleden publiceer
de „WIJ" een NAVO-dokument 
waaruit bleek dat de Vlamingen 
wél miljarden bijdragen aan dit 
militair bondgenootschap moeten 
afstaan, maar dat zij anderzijds 
niet in aanmerking komen om er 
hun brood te verdienen. 
Een Vlaamse vertaalster die sollici
teerde bij het NAVO-hoofdkwar
tier in Evere kreeg een brief waar
in werd gesteld dat haar kandida
tuur niet in overweging kan geno
men worden omdat bij de NAVO-
vertalers het Frans of het Engels 
als moedertaal wordt geëist 
In antwoord op een vraag van VU-
kamerlid Paul Van Grembergen 
heeft minister Tindemans geant
woord dat Engels en Frans inder
daad de twee officiële NAVO-
talen blijven, dat doorgaans door 
vertalers van een vreemde taal 
naar hun moedertaal wordt ver
taald „en dat hij terzake geen 
initiatief kan nemen gezien de ge
volgen voor de begroting die de in
voering van een bijkomende v/erk-
taal zou meebrengen". Op het 
NAVO-hoofdkwartier is men, zo 
moeten we geloven immers zuinig 
met de miljardenuitgaven 
Vooral als het er om gaat Vlaamse 
kandidaten met in dienst te nemen 
Leo Tindemans vindt dit dus maar 
billijk ook. 

Time is Money 

Sponsor 
gezocht 

krisis 
De tijdens het voorbije (en- lange) 
weekeinde gevoerde aktie 
„11.11.11" is een sukses gewor
den. Ondanks de om zich heen 
grijpende krisis, ondanks het feit 
dat men niet kon profiteren van 
het aanbieden van zelfklevertjes 
(zoals vorig jaar) bij de stembu
reaus van de verkiezingen, on
danks verdachtmaking vanwit be-

De regering heeft nog geen beslis
sing genomen inzake het sturen 
van Belgische troepen naar Liba
non om er deel te nemen aan de 
internationale vredesmacht. Niet 
principiële of andere redenen zijn 
oorzaak van de twijfel, maar wel fi
nanciële beslommeringen. Het stu
ren van een bataljon soldaten voor 
een periode van drie maanden zou 
een half miljard frank aan de 
schatkist kosten. En de rampzalige 
toestand van deze kist is genoeg
zaam bekend. 
Vandaar dat de ganse onderne
ming onwaarschijnlijk wordt. Ten
zij men een sponsor vindt. Net 
zoals de sportwereld, zoekt het 
Belgische leger nu een geldschie
ter. Straks lopen onze landgeno
ten in Beiroet rond met op hun rug 
de merknaam genaaid van één of 
andere margarinesoort of textiel-

Nou, een onverdeeld sukses is die vrijwillig-autoloze 
zondag niet geworden. Een flink aantal mensen heeft 
er inderdaad een uit-stap van gemaakt, al dan niet te 
voet of met het openbaar vervoer. Het autoverkeer 
lag echter nauwelijks lager en het aantal verkeers
slachtoffers even hoog als op een doorsnee andere 
zondag. 
En eigenlijk is dat niet eens verbazingwekkend. Het 
autorijden zit de moderne mens als het ware onder 
de huid gebakken. Na de eerste oliekrisis begin der 
jaren zeventig is voorspeld geworden dat, als de su
per ooit eens 20 fr. per liter zou kosten, de automobi
listen het wel zouden laten afweten. Nadien werd de 
ontwikkelingsgrens veriegd naar 25 fr. en nog later 
naar 30 fr De auto's worden weliswaar kleiner en ze 
moeten langer meegaan, maar de verkeersdrukte 
blijft even groot. Voor de niet-automobilist of voor de 
motorhater moge het onbegrijpelijk lijken, maar de 
doorsnee-burger bezuinigt eerder op zijn steak en 
kalfsribbetjes dan dat hij verzaakt aan zijn pruttelkar-
retje. 
De Franse Auto Normalverbraucher heeft er zelfs 
een slogan op gevonden, die hij fier op zijn achterruit 
kleeft: ma voiture, c'est ma liberté. En blijkens een 
recente Franse opiniepeiling is hij vast besloten, voor 
die liberté desnoods de volle pot te betalen. Zelfs bij 
een benzineprijs van 10 Franse frank per liter — dat 
is zowat het dubbele van de prijs-van-vandaag — zal 
hij nóg njden. En nauwelijks minder. Zo heeft hij de 
demoskopen verzekerd. 

Een leperik die politiek garen wil spinnen bij de 
paardekrachtpassie van Jan Publiek, is de liberale 
excellentie De Croo. De man uit Brakel, die het 
mensdom al vaker vermaakt heeft met straffe 
uitspraken en koene toekomstvizioenen, koestert 
het voornemen om de snelheidslimiet op de auto
strades op te trekken van 120 naar 130 kilometer. 
Zeker in België mag men zich afvragen, wat voor zin 
een dergelijke aanpassing heeft. De allergrootste 
rechtlijnige afstand die men in het Koninkrijk kan af
leggen, is het trajekt Üostende-Aarlen. Zijnde welge
teld 314 km. Honderd dertig per uur in'plaats van 

honderd twintig levert over deze afstand een tijd
winst op van minder dan een kwartier. 
„Jamaar, jamaar," zegt De Croo, „we mogen ons niet 
blind staren op de Belgische skaal. Wij moeten wij 
ons integendeel aanpassen aan de Europese skaal, 
die van Frankrijk en van Duitsland. In Frankrijk is het 
honderd dertig en in Duitsland bestaat er zelfs geen 
limiet" 
En ja hoor, Frankrijk en Duitsland zijn begerenswaar
dige voorbeelden, waar wij ons nodig moeten aan 
spiegelen. In de wereldstatistiek van het aantal 
verkeersdoden per honderdduizend inwoners staat 
Frankrijk op de allereerste plaats. Gevolgd door 
Duitsland. En dan pas komt België, derde in de kop
groep 
Als De Croo straks zijn zin mag doen, slagen we er 
misschien wel in om de Fransen en de Duitsers te 
kloppen. En om onze eenzame plaats bovenaan de 
top veilig te stellen 
De liberale maatregel van de populaire minister zal 
ons niet alleen een kwartier sneller van Oostende 
naar Aarien brengen, maar wellicht ook een halfuur 
sneller van huis naar hospitaal. Als we de snelheid 
optrekken naar de Franse norm, dan komen we mis
schien ook wel in de buurt van de Franse norm aan 
verkeersdoden. Ruw becijferd betekent dat zo'n 
slordige 800 a 1.000 verkeerslijken méér. Per jaar. 
Allez, ge gaat toch met struikelen zeker over 800 
lijken als ge miskien 80.000 stemmen kunt winnen! 
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Sociaal-ekonomisch mi 
Zijn wetten toch vodjes papier? 

Rekenhof klaagt verspillend overheidsbeleid aan 
Onlangs heeft de nationale 
regering volmondig moeten 
toegeven dat zij een slecht 
beheerder is van 
gemeenschapsgelden. Het 
betrof de ontdekking dat de 
miljardenput in het 
staatsbudget nog eens werd 
verdiept met 61,2 
spookmiljarden; uitgaven die 
nergens in de budgetten terug 
te vinden waren. Martens V 
schoof evenwel meteen alle 
verantwoordelijkheid door 
naar vorige regeringen, 
waaronder Eyskens 1 en 
Martens IV tot L En, er werd 
parmantig bijgevoegd: wij 
zullen er nu eens komaf mee 
maken en met zuivere 
budgetten en rekeningen gaan 
werken. Geloof dat maar. 
Het Rekenhof, dat de laatste 
frank van de staatsrekeningen 
natelt en normalerwijze een 
visum moet geven wanneer 
de staat geld uitgeeft, heeft 
bij gelegenheid van de 
publikatie van zijn 139ste 
boek (en dan wel andermaal) 
scherpe kritiek geuit op de 
beheerspraktijken van de 
overheid. En daarbij wordt 
ook en vooral de huidige 
regering met de vinger 
gewezen. Het gaat om zéér 
onortodoxe praktijken, én om 
flagrant onwettelijke 
praktijken. Praktijken die 
vooral neerkomen op het in 
de hand werken van 
verspillingen-
Het is zeker niet de eerste keer 
dat het Rekenhof zure oprispin
gen maakt. We hebben er reeds 
vroeger echo aan gegeven. Dit 
keer evenwel Is het 139ste boek 
van deze revisoren van uitzon
derlijk belang om na te gaan of 
het ortodoxe begrotingsbeleid 
en de bezuinigingen die Martens 
predikt en beweert na te streven 
wat meer zijn dan een shownum-
mertje voor de publieke galerij. 

Wetschendingen 
Om te beginnen herinnert het 
Rekenhof eraan dat bij de publi
katie van zijn 133ste boek reeds 
sprake v/as van meer dan dui-

EG-jumbo... 
Deze week greep in Brussel een 
jumbo-overleg plaats van de Eu
ropese ministers van Ekonomi-
sche Zaken, financiën en sociale 
zaken. Wie verwacht had dat er 
van dit topoverleg schaarse kon-
krete resultaten mochten ver
hoopt worden is flagrant bedro
gen uitgekomen. 
Bij dit jumbo-overleg, waarbij de 
tientallen ministers onder meer 
hun zorg voor financiële sane
ring uitten, kan dan ook de vraag 
gesteld worden of het niet-bij-
eenroepen van deze ministeriële 
top op zichzelf geen voorbeeldi
ge miljoenenbesparing zou ge
weest zijn. 

...weinig zaaks 
De ministers hebben in een slot
communiqué gesteld dat zij mo
menteel weinig kunnen verhelpen 

zend vijfhonderd opmerkingen 
aan het adres van diverse minis
ters en provinaegoeverneurs 
die nog volkomen onbeant
woord bleven. 

Nochtans zijn deze instanties er 
wettelijk toe gehouden binnen 
de drie maanden te antwoorden 
op de opmerkingen van het Re
kenhof. Niet alleen wordt dus 
een loopje genomen met de wet
gevende macht die toestemming 
moet geven aan de regering om 
na het goedkeuren van begrotin
gen centen uit te geven (door 
het indienen van begrotingen die 
reeds nagenoeg volkomen op)-
gesoupeerd zijn vla „voorlopige 
twaalfden"), maar nu blijkt ook 
dat met de bemerkingen van de 
kontroleurs van de gemeen-
schapskas laatdunkend wordt 
omgesprongen. 

Het staat ook in wetten beschre
ven dat de regering de jaarreke
ningen moet indienen vóór eind 
juni van het volgend jaar. Voor 
de jaren '80 en '81 is dit hoege
naamd nog niet gebeurd! Er wor

den dus centen uitgegeven zon
der goedgekeurde begrotingen, 
en zonder tijdig ingediende reke
ningen. Ook door Martens V 
vandaag nog onverminderd. We 
mogen ons dus verwachten aan 
nieuw-opduikende spookmiljar
den! 
Toch laten de boekhouders van 
het Rekenhof zich met ontmoedi
gen en hebben zij onder meer 
„via eigen schrifturen" getracht 
de uitvoenng van de begroting 
'81 even na te pluizen. Daaruit 
blijkt (wie had anders ver
wacht?) dat enorm veel uitgaven 
werden verricht via bijkredieten. 
Daarbij merkt het Rekenhof la-
koniek op dat deze bijkredieten 
volgens de wet slechts mogen 
aangewend worden „in dringen
de gevallen, veroorzaakt door 
uitzonderlijke of onvoorzienbare 
omstandigheden." 
Het Rekenhof meldt dat in ver
schillende gevallen het systeem 
van bijkredieten op onwettige 
basis werd misbruikt. Het blijft 
niet bij voorbeelden inzake vorig 
jaar. Met grote nadruk haalt het 

MM:./>: 

Rekenhof het voorrecht van 
1 miljard frank aan dat de rege
ring Martens V op 30 april heeft 
toegekend aan de stad Luik. Het 
Rekenhof heeft er de parle
mentsleden in een brief op ge
wezen dat het hier gaat om „een 
aantasting van de prerogatieven 
van de wetgevende kamers en 
een schending betekent van 
wetgevende bepalingen." Dat is 
duidelijke taal Aan de stad Luik 
werd 1 miljard toegekend door 
de volmachthoudende regering 
die nu reeds centen uitgeeft die 
nog dienen ingeschreven te wor
den op de begroting van '83 die 
zelfs nog niet is behandeld In het 
parlement.. 

Dit IS maar één voorbeeld van 
deze bedenkelijke praktijken. 

WTC 
Voorts wijst het Rekenhof er 
ook nog op dat de werklozen in 
de praktijk niet gelijk worden 
behandeld. 
Het Hof heeft het andermaal 
over onwettelijke en discrimine
rende praktijken. 

aan de werkloosheidskanker, 
want dat eerst dient gewacht te 
worden op een ekonomische re-
lance. Meer bepaald hebben zij 
zonder blikken of blozen toegege
ven dat zij niets positiefs in het 
vooruitzicht kunnen stellen om de 
jeugdwerkloosheid drastisch te 
bestrijden. 
Terzake kan de EG-jumbo slechts 
marginaal werken en nemen de 
regeringen van elk land hun ver
antwoordelijkheid op. Aan die 
drukdoende EG-konferenties heb
ben de jongeren dus alvast niet de 
minste boodschap. Waarvan akte. 

Steek
spelletjes 
Zoals te verwachten na het af
springen van het zogenaamd na
tionaal sociaal overleg wijden 
Pulinckx, Houthuys en Debunne 
nu hun beste krachten aan steek

spelletjes. Het ACV organizeert 
dinsdagstakingen „omdat de pa
troons een lesje nodig hebben', 
het A B W verwijt het ACV de 
regering te willen sparen maar 
zal misschien toch nog op de 
stakingskar springen omdat het-
veel baat heeft bij een hersteld 
gemeenschappelijk vakbonds
front, en Pulinckx blijft beweren 
dat de leden van de VBO-be-
drijfsfederaties bereid gevonden 
worden om in de mate van het 
mogelijke de werkgelegenheid te 
verhogen. 

Woorden... 
Vlak voor zijn afreis naar Mos
kou (vanwaar hij met een rode 
griep terugkeerde) kreeg premier 
Martens de gelegenheid in het 
dagblad „De Standaard" de zwa
re troeven van zijn sociaal-eko
nomisch beleid andermaal op 
een rijtje te zetten. Zo werd Mar

tens onder meer de vraag ge
steld: „Werd tot dusver niet veel
eer de tewerkstelling bestreden 
dan de werkloosheid?" 
Martens antwoordde „zeer pak
kend" a\s volgt: „Heel het herstel
beleid van de regering is er op 
gericht recht te trekken wat ge
durende jaren is scheefgegroeid. 
Dergelijke ontwikkeling keert 
men niet in een handomdraai om. 
Maar we zijn de goede richting 
ingeslagen en de tot dusver be
haalde resultaten inzake konkur-
rentiekracht en handelsbalans 
zijn bemoedigend. Nu trachten 
we zeer konkreet in te spelen op 
de uitdaging van de tewerkstel
ling en de werkloosheid en op de 
noodzaak de staatsuitgaven on
der kontrole te brengen". 
Een pluim voor deze zeer konkre-
te wijze woorden van een pre
mier die nog de eerste penne-
trekken dient op papier te zetten 
inzake bestrijding van de erbar
melijke jeugdwerkloosheid. 

Het schoolvoorbeeld is in dit 
geval het biezonder systeem 
van toelagen — voor honderden 
miljoenen frank — dat werd uit
gedacht ten voordele van de 
ontslagen werknemers bij de 
„Metallurgie et Miniere de Ro-
dange-Athus" 

Voor de berekening van de bie-
zondere overheidstoelage — 
bovenop de wettelijke werkloos
heidsuitkeringen! — werd als ba
sis het loonpeil van 1974 (uiter
aard geïndexeerd) weerhouden, 
jaar waarin de lonen bij Rodange 
Athus op hun hoogste peil lagen. 
Dit gaf als gevolg dat talrijke 
ontslagenen een tijdlang als 
werkloze méér vergoeding trok
ken dan toen zij nog werkten! 
„Toevallig" gaat het weer om 
Waalse prerogatieven.. 

Een volgende klacht van het 
Rekenhof betreft kontrakten die 
de overheid met promotoren en 
andere ondernemers onder
schrijft en die bij nader toezien 
zware verspillingen bevatten. In 
dit geval werd de zaak nageplo-
zen van engagementen aange
gaan door Openbare Werken 
inzake de bouw van de World 
Trade Center-torens in de Brus
selse Noordwijk. De staat ging 
het engagement aan kantoren te 
huren in de nog op te trekken 
building die zij evenwel zelf zou 
inrichten. De inrichtingskosten 
werden geschat op globaal 
500 miljoen frank (cijfers van 
eind '79). 

De staat ging de verbintenis aan 
zelf de kantoren af te werken en 
te huren tegen 2.896 fr. per vier
kante meter, terwijl de Regie der 
Gebouwen zelf vaststelde dat 
op dat moment de huurprijs voor 
afgewerkte kantoren 2.515 fr. 
per m2 bedroeg! 
De minister van Openbare Wer
ken gaf dus zijn zegen voor de 
huur van onafgewerkte kantoor
ruimte tegen een hogere prijs 
dan afgewerkte kantoren die 
door andere promotoren aange
boden worden... 

In een brief van 27januari '82 
aan de minister van Openbare 
Werken wijst het Rekenhof op 
de voor de staatskas bezwaren
de aard van het kontrakt, wijst 
bijkomend op de „twijfelachtige 
opportuniteit om in een periode 
van bijzonder wisselvallige kon-
junktuur verbintenissen op een 
zo lange termijn (tot het jaar 
2.006) aan te gaan, en vraagt de 
minister om uitleg." 

Hoewel die dus wettelijk gebon
den is binnen de drie maanden 
op de gestelde vragen te ant
woorden, houdt de minister er 
het zwijgen toe. 
Alweer dit is maar één frappant 
voorbeeld. 
En zo wordt middels onwettelij
ke kunstgrepen, zonder de ze
gen van de wetgever of resjsekt 
voor de kontroleurs van het Re
kenhof, de verspillingspolitiek 
voortgezet Terwijl inmiddels ook 
de donderpreken inzake inleve
ring en bezuinigingen in kracht 
blijven toenemen Men kan van 
Martens V niet beweren dat 
deze regering niet presteert! 

(HDS) 
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Basken: hoop en... 
Als zelfs de Franse president zijn 
waardering uitspreekt voor het 
onderwijs van en in de regionale 
talen, dan mag men gewagen van 
een historisch keerpunt in ons 
streven naar een Europa der vol
keren. Mitterrand schrijft dit in 

antwoord op een tussenkomst 
van VU-senator Walter Luyten 
ten voordele van de vereniging 
„Seaska", die nu reeds dertien 
jaar lang uit eigen zak een net
werk van Baskische scholen 
(ikastola's) in Noord-Baskenland 

(d.i. Frans-Baskenland) in stand 
houdt Mitterrand belooft in zijn 
brief dat hij maatregelen zal ne
men ten voordele van dit onder-
wijsnet 
Noord-Baskenland bestaat uit 
drie Franse provincies en telt dik 

200.000 inwoners, waarvan nog 
ca. 80.000 het Baskisch spreken. 
Om hun eeuwenoude taal en kui
tuur te vrijwaren startten in 1969 
een aantal mensen met een Bas
kisch kieuterschooltje van acht 
leerlingen. Nu zijn er 700 leerlin
gen. Deze mensen worden even
wel niet geholpen door de natio
nale, Franse overheid. Eén van de 
groepen die reeds jarenlang echt 
steunt, is de „Flandriatik Ikasto-
lenzat' (FLIK), het Vlaamse 
steunkomitee voor Baskische 
Scholen. Elk jaar (nu reeds voor 
de 8ste keer!) organizeert deze 
groep een muzikale Basken-
avond in Antwerpen en in Brug
ge. Telkens zijn één of meerdere 
Baskische artiesten te gast. Het 
tema van dit jaar is solidariteit 
met de vier Baskische leraars 
die, na een hongerstaking tijdens 
de zomervakantie, eindelijk wer
den aanhoord door de overheid. 
Hopelijk is de weg nu gebaand 
naar een echte erkenning door 
de Franse overheid- en wordt 
het Baskische onderwijs aldus 
gered. 

Op zaterdag 27 november zijn de 
muzikanten te gast in de Aula 
Major van de UIA te Wilrijk en op 
zondag 28 november treden zij 
op in het Brugs Concertgebouw. 
De toegangsprijs is slechts 
100 fr. en kaarten kan men beko
men op de telefoonnummers: 
03-828.45.42, 03-887.21.82 en 
050-33.18.74). 

Sinds 1979 verblijven twee Baski
sche vluchtelingen, Arrese en Bil
bao, in ons land Zij vragen reeds 
jaren de erkenning als politiek 
vluchtelingen Dit verzoek werd 
afgewezen door de Verenigde 
Naties Nu deelt minister Gol van 
Justitie mee dat deze beide syndi-
kalisten met vrouw en kind straks 
op het vliegtuig naar Spanje zullen 
gezet worden en „Politieke druk-
kingsgroepen zullen mijn beslissin
gen met beïnvloeden," aldus Gol 

..wanhoop 

Alhoewel formeel bevestigd is dat 
deze twee Basken nooit geweld
daden pleegden, is het duidelijk 
dat ZIJ zullen worden opgepakt en 
gefolterd 
De mensenrechtenorganizatie 
Amnesty International stelt duide
lijk „Ondanks de verandenngen in 
de antiterronstische wetgeving 
was er nog steeds sprake- van 
marteling en mishandeling van 
mensen die onder deze wetgeving 
gevangen zaten Verdachten kon
den door de politie tot tien dagen 
zonder aanklacht afgezonderd 
van de buitenwereld worden vast
gehouden In februan 1981 stierf 
een lid van de Baskische afschei
dingsbeweging ETA na negen da
gen detentie" Ook de missie van 
de Belgische Liga voor de Rech
ten van de Mens beweert dat de 
toestand thans veel slechter is dan 
onder Franco Alle Baskische poli
tieke partijen waarschuwen er
voor dat, indien Arrese en Bilbao 
in Spanje terugkomen, zij ernstig 
gevaar voor marteling oplopen 
Ovengens werd de broer van Ar
rese, zonder vorm van proces, 
reeds gedurende een aantal da
gen gepijnigd Zelfs van de huidige 
socialistische regering valt niets 
gunstig te verwachten, omdat zij 
mee de grondwetsherziening (die 
de regionalizering achteruit-
schroeft) heeft goedgekeurd en 
nooit iets ondernomen heeft ten 
voordele van de Spaanse Basken 
VU-senator Walter Luyten, VU-
kamerlid Willy Kuypers en SP-
volksvertegenwoordiger Luk Van-
denbossche hebben gezegd alles 
te zullen doen om de definitieve 
uitwijzing van deze vrijheidsstrij
ders te verhinderen Tot het uiter

ste 

PERSpektief 
Deze week stond de eis van de VU om de 2 gemeenschappen nu eens 
eindelijk bevoegd te maken voor onderwijs in de belangstelling. Aan 
Vlaamse kant bestaat daarover nagenoeg eensgezindheid, terwijl ook 
de grootste Waalse partij, de PS, er voorstander van is. Alléén de uni-
taristen van PSC en PRL krabbelen nog tegen. Nochtans is niet zo 
natuurlijk dat elk volk zijn eigen kuituur en onderwijs kiest 

DAT schrijft Gazet van Ant
werpen: „Toen de kuituur-
autonomie werd ingevoerd, 

zou men het onderwijs met fede-
ralizeren, om partijpolitieke rede
nen Men vergat dus dat er van ei
gen kuituur geen sprake kan zijn, 
indien het onderwijs daarvoor de 
basis met legt 
Wanneer men thans overleg gaat 
plegen, zal het partijpolitiek spook 
opnieuw opduiken Tenware de 
partijen inzien dat onderwijs, net 
zoals kuituur, domeinen zijn waar 
men de partijpolitiek moet buiten 
houden Pas dan is er kans om te 
komen tot de uitbouw van een 
eigen onderwijsbeleid voor Vlaan
deren als voltooiing van de kul-
tuurautonomie" 

DE vraag is echter of de mooie 
woorden van CVP en PVV 
ook in de praktijk worden 

omgezet, en of deze regenng in
derdaad bereid is om die stap te 
zetten Het Belang van Limburg 
twijfelt eraan 
De gemeenschapsraden en hun 
respektievelijke executieven zou
den een uitbreiding van hun poli

tiek pakket nochtans best kunnen 
gebruiken Met de bevoegdheden 
die hen tot nog toe de beurt zijn 
gevallen, wordt het spoedig met 
de vingers draaien in deze instel
lingen die voor veel geld al met al 
weinig te doen hebben Met het 
onderwijs in hun bevoegdheids-
korf zou ook die zweem van poli
tieke vrijblijvendheid worden 
doorbroken die nu nog te veel 
over de Vlaamse en Waalse rege
ring hangt Het onbehaaglijk ge
voel dat men daar uiteindelijk toch 
maar in de marge van de samenle
ving mag meesleutelen, is er mets 
voor mets Vandaar de kwasi be
stendige roep dat de staatshervor
ming verder moet worden uitge
spit Maar zoals eerder reeds ge
zegd, we geloven met dat deze re
gering daarvan de motor zal willen 
zijn Martens en Gol geven voort
durend te kennen dat hun zinnen 
helemaal met meer op de staats
hervorming staan Ze willen eigen
lijk het debat met eens openen 
Dat IS ook al gebleken met die an
dere CVP-eis tot regionalizering 
van de vijf nationale sektoren Een 
eis die, zo mogelijk, nog betekenis

voller IS dan de communautarize-
ring van het onderwijs, want veel 
aktueler met de eeuwige krediet-
stroom naar het zieltogende Co-
ckerill-Sambre De regering liet 
toen gewichtig horen dat ze een 
onderzoekskommissie zou belas
ten met het becijferen van deze 
laatste stap naar het ekonomisch 
federalisme Maar wie heeft er 
sedertdien van die kommissie nog 
één woord gehoord"^" 

Inderdaad afwachten is de bood
schap en uitkijken of de beloftes 
ook in de feiten worden omgezet 
De CVP heeft al méér beloftes 
gedaan 

INTUSSEN zijn er op het sociale 
front enkele onrusttekens op
gedoken De vakbonden drei

gen met stakingen na het afsprin
gen van het sociaal overleg Hoe 
kan het ook anders"? De neo
liberale politiek van Martens is, 
volgens De Nieuwe, alleen maar 
goed voor de bezittende klasse 
„Wat nodig is, is een omvattend 
plan om de ekonomie nieuw leven 
in te blazen Bij Martens over
heerst echter een puur financiële 
opvatting over het bestrijden van 
de gevolgen van de krisis voor de 
staatskas Het opnieuw in even
wicht brengen van de staatsfinan-
cien met behulp van een uitge
sproken deflatoire politiek is geen 
oplossing voor de ekonomische 

krisis Het is echter wel een poli
tiek die op maat is gesneden voor 
de bankiers en de grote onderne
mingen die de afgelopen decennia 
aanzienlijke kapitalen in het buiten
land hebben belegd en die nu 
bezig zijn met het herschikken van 
hun belangen Martens wil daarom 
aan de werkende massa een so
ciaal akkoord verkopen om in elk 
geval de verworvenheden van het 
kapitaal veilig te stellen, met om de 
toekomst van de Belgische bevol
king te dienen" 

WAT er ook van zij alle 
stakingen en vakbonds-
akties hebben nog eens 

duidelijk gemaakt dat Vlaanderen 
en Wallonië anders reageren Het 
gaat echter, volgens de ACV-
krant Het Volk té ver als Waalse 
stakingsposten zich met de 
Vlaamse stakers komen moeien 
„ Tijdens de stakingen in de buurt
en tramvervoer hebben zich te 
Gent en St-Truiden ernstige inci
denten voorgedaan, toen Waalse 
herrieschoppers de Vlaamse ar
beiders kwamen beletten aan het 

, werk te gaan 
WIJ zijn voorstander van de solida
riteit, maar dan met het respekt 
van iedereen voor iedereen De 
Vlaamse gewestelijke verbonden 
zijn verstandig genoeg om zelf 
hun taktiek te bepalen Indien zij 
beslissen met aan een aktie deel te 
nemen of ze stop te zetten, dan 

hebben zij daar hun redenen toe 
en dan is elke inmenging van 
buiten uit, op zijn zachtst uitge
drukt, ongewenst" 
Zou Het Volk ook zo reageren, als 
er géén ACV-ministers in de rege
ring zaten "̂  Het is maar een vraag
je 
En opnieuw moeten we deze 
week besluiten met de mogelijke 
benoeming van terrorist Happart 
tot burgemeester van Voeren 

DE Vlaamse Raad heeft zich 
éènpang tegen de gewel
denaar uitgesproken Ook 

de liberale Het Laatste Nieuws-
„De benoeming van de omstreden 
Happart zou door de Vlamingen 
als een provocatie beschouwd 
worden Zij zou de knokploegen 
van VMO in beweging zetten, 
maar ook in veel ruimere kringen 
verontwaardiging wekken 
In de taalgevoelige gemeenten (in 
Voerenden elders) is het van groot 
belang, dat de burgervaders bij
dragen tot de vrede en de ver
standhouding Het betekent, datzij 
ten minste tweetalig moeten zijn 
en bovendien door hun eerbied 
voor de wetten orde en veiligheid 
moeten waarborgen En hun ge
meente met tot een slagveld ma
ken" 

Ook hier afwachten en uitkijken, 
wat CVP en PVV in de regenng 
gaan doen Volgen na de mooie 
woorden ook daden ' 
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Wetstraat 

Paul Van Grembergen 

„Het kan! Maar wil iedereen wel? 
/ / 

Geen Kamer en Senaat deze week. Wel zitting van de Vlaamse Raad. 
Met een agenda die op enkele luttele uitzonderingen na, volledig door 
de VU-fraktie werd gedragen. 
Vooral André De Beul was erg aktief, met een vijftal interpellaties en 
een voorstel van dekreet tot bescherming van het roerend kultureel 
patrimonium. 
Met die inzet redde de VU het aangezicht van de Vlaamse Raad. Bo
vendien poogde zij een debat op gang te brengen over het Vlaams 
beleid, anno 1982. Oswald van Ooteghem belichtte de aanpak (of het 
gebrek daaraan) op het vlak van ekonomie en tewerkstelling. Zijn 
kollega Walter Peeters overschouwde het terrein van de welzijns- en 
gezondheidszorg, terwijl fraktievoorzitter Paul Van Grembergen een 
gewetensonderzoek inleidde over de werking van de Vlaamse 
instellingen. 

Over zijn ontleding van de Vlaam
se Raad kunnen we bondig zijn: 
beschamend! „Wij zijn niet de mo
tor van de Vlaamse gemeenschap, 
we worden niet gehoord en of we 
ernstig genomen worden, moet 
elk van mijn kollega's voor zichzelf 
beantwoorden". 
Een weinig vleiende analyse van 
het „Vlaamse Parlement". Met een 
mea culpa van elke verkozene ligt 
de verantwoordelijkheid voor 
deze toestand niet helemaal open 
en bloot Er is meer. Er is de 
slechte staatshervorming van 
1980 met die fnuikende mengeling 
van centraal en Vlaams mandaat 
en met een voortdurende guerrilla 
tussen het unitaire machtsappa
raat en de gemeenschappen. Het 
federalistisch basisbeginsel — be
gin met de samenlevingsordening 
onderaan — werd niet in al zijn 
konsekwenties toegepast. 
Er is ook de houding van de 
traditionele partijen en de centrale 
regering. Deze is geïnspireerd 
door een teorie die we terugvin
den in een ACV-kursus: „Geef de 
mensen gelijk. Vertrek vanuit hun 
inzicht Redeneer er op verder en 
zorg dat ge uitkomt waar ge moet 
zijnl" Peiiekt passen CVP en PVV 
deze regel toe: vertrekkend vanuit 
een algemeen Vlaams gevoelen 
stevenen ze regelrecht naar hun 
droom, de centrale machtsuitoefe
ning. De levensloop van eerste 
minister Martens is er het levend 
bewijs van. 

Gaat er vanuit de Vlaamse Raad 
te weinig stuwing en verbeeldings
kracht uit de Vlaamse regering 
daarentegen maakt volgens de 
VU-fraktievoorzitter intentioneel 
wel een goede indruk. Maar van 
intenties en goede bedoelingen 
leeft men nu eenmaal niet De 
Vlaamse regering moet meer 
macht meer middelen en meer 
armslag krijgen. 
De vele bevoegdheidskonflikten 
zijn daarop een stevige rem. Niet 
dat konflikten op zichzelf onge
zond zijn. Ongezond is het feit dat 
de centrale regering er doelbe
wust alles op richt om de reeds zo 
zwakke bevoegdheden en midde
len van de gemeenschappen ver
der uit te hollen. De voorbeelden 
daarvan zijn overtalrijk; de bestrij
ding van de werkloosheid, de 
voogdij over de gemeenten, het 
energiebeleid, het industrieel be
leid en noem maar op. 
En dan zijn er de financiële midde
len. Nauwelijks 10 t.h. van de cen
trale begroting. Het systeem van 
dotaties en ristorno's bevredigt 
geen mens. Bovendien komt er 
van de belofte dat de ristorno's 
aan belang zouden toenemen, 
niets in huis. Wel integedeel, met 
dan nog dit bijkomend giftig ca
deautje dat de keuze ervan steeds 
in het nadeel van Vlaanderen uit
valt! Een eigen financieel beleid, 
losgekoppeld van de tergende 
kompensatiepolitiek, is de enige 
uitweg. 
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Wettelijk en politiek wordt Vlaan
deren klein gehouden. Maar het 
zwaarst is volgens Paul Van 
Grembergen de politieke hinder
nis. Nochtans ligt ze binnen de 
mogelijkheden van Raad en rege
ring, binnen de mogelijkheden van 
de meerderheidspartijen: „De 
Vlaamse regering moet een drin-

P-Sprokkels 
• Vorige week pakte de Kamer 
de begroting van Landsverdedi
ging aan. 
VU-woordvoerder Jan Verniers 
handelde over de verdere profes-
sionalizering en het aankoopbe
leid. Volgens hem duldt het geen 
twijfel dat de begrotingslest ver
licht kan worden door een selek-
tiever aankoopbeleid. Ook de af
schaffing van de militaire bijstand 
aan Zaïre, de terugroeping van 
militaire attaches in minder belang
rijke steden en het uitbesteden in 
het buitenland van de opleiding 
van piloten kunnen belangrijke be
sparingen teweegbrengen. 
Wat dat laatste betreft diende het 
kamerlid een wetsvoorstel in tot 
afschaffing van de luchtvloot bij 
de luchtmacht 

• De kamerleden Raf Declercq 
en Daan Vervaet dienden een 
wetsvoorstel in tot regeling van 
het bewijs van goed zedelijk ge
drag. Het werd overgemaakt aan 
de kommissie van Justitie. 

• De Senaat van haar kant be
sprak de t>egroting van Land
bouw. Firmin Debusseré ontleed
de de landbouwproblemen in 
West-Vlaanderen, de belangrijk
ste landbouwprovincie van het 
land. Land- en tuinbouw nemen er 

gend beroep doen op de Vlaamse 
verkozenen om gezien het Vlaam
se belang, de centrale regering te 
dwingen tot redelijkheid. Dat kan! 

Dat ligt binnen onze politieke 
macht We moeten ze dan wel 
aanwenden, in wijsheid en bij 
noodzaak en in kollegialiteit". 

ongeveer 70 th. van de totale 
oppervlakte in en de direkte te
werkstelling bedroeg er vorig jaar 
20.000 personen. 
• Nelly Maes ging in op de 
problematiek van de familiale land
bouwbedrijven. Heel wat van deze 
bedrijven worden bedreigd door
dat de opleiding niet verzekerd is. 
Een toekomstgericht beleid is 
noodzakelijk. 

• Tof slot behandelde Michel 
Capoen de wettelijke instrumen
ten die moeten leiden tot een 
kwaliteitsvert>eterlng van de pro-
dukten, maar waarvan bij de nale
ving een en ander wel eens mis
loopt Tevens vroeg hij aandacht 
voor de jongeren die een bedrijf 
opzetten, voor de permanente 
vorming van de landbouwers en 
voor het wetenschappelijk onder
zoek ten dienste van de landt>ouw. 

• Eens te meer ondervroeg Rob 
Vandezande minister Coens over 
het EEC-Kollege te Antwerpen. Dit 
Kollege levert tegen zeer hoge 
bedragen diploma's af aan kinde
ren die zelf de vakken en de taal 
van het genoten onderwijs mogen 
kiezen. Naast Nederlandse wor
den ook Franse gehomologeerde 
diploma's uitgereikt En dat is in 
strijd met de taal- en onderwijs-
wetgeving. Het antwoord van de 
minister deed de VU-senator lako-
niek besluiten dat hij nog een 
vierde maal zal moeten interpelle-
ren. 

Tijdig, 

maar 

tijdelijk 
De fraklievoorzitters van CVP, 
SP, P W en VU hebben een 
zoveelste Franstalige over
heersingsbolide stokken in de 
wielen kunnen steken. 
_Net op tijd! Want met een 
ontzettende snelheid door
kruiste het dekreet-Lagasse 
alle stadia. Sommige zoals de 
Raad van State, werden zelfs 
netjes op zij gezet 

De goedkeuring van het voor
stel van de FDFer zou de poor
ten wagenwijd openzetten om 
buiten het grondgebied van de 
Franse gemeenschap franstalig 
onderwijs in te richten. In het 
buitenland, maar ook en vooral 
in Vlaanderen! 

In een mum van tijd spartelde 
het dekreet door de kommissie. 
Met vijf stemmen tegen vier en 
één onthouding werd boven
dien afgezien van een raadple
ging van de Raad van State. 
Nochtans is geweten dat een 
identiek voorstel van de Vlaam
se liberaal Bascour, maar dan 
om nederlandstalig onderricht 
alom mogelijk te maken, te plet
ter liep op een negatief advies. 
Strijdig met de grondwettelijke 
bepalingen. 

Dat deerde de Franstaligen niet 
en reeds deze week stond het 
initiatief aangestipt op de agen
da van de openbare vergade
ring van de Franse Gemeen
schapsraad. 

Er bleef de Vlaamse vertegen
woordigers slechts één wapen, 
„een motie betreffende een be-
langenkonflikt". Volgens de 
staatshervorming kan een ge
meenschap zulke motie indie
nen, wanneer ze zich ernstig 
benadeeld voelt door een de-
kreetsvoorstel van de andere 
gemeenschap. Het gevolg er
van is dat de wetgevende pro
cedure een tijdlang opgeschort 
wordt met het oog op overleg. 
Volgens Paul Van Grembergen 
en zijn kollega's bestaat er 
geen twijfel over dat de uitda
ging van Lagasse het Vlaamse 
belang ernstig schaadt Voor
eerst omdat het beginsel van 
de kulturele en taalhomogeni
teit en -integriteit van Vlaande
ren aangetast wordt Verder 
omdat ze de verfransingsma-
chine opnieuw in werking stelt 
De motie werd unaniem goed
gekeurd. Het dekreet ligt tijde
lijk opgeborgen. Maar of het 
overleg tot een definitieve op
berging zal leiden, is verre van 
zeker. 

18 NOVEMBER 1982 



8 

%? 

Brezjnev bracht 
zijn land - te veel -
stabiliteit 
„Brezjnev laat de Sovjetunie in 
een betere toestand na dan waa
rin het verkeerde toen hij acht
tien jaar geleden aan het bewind 
kwam', zo luidde het oordeel van 
de dissidente Sovjet-historicus 
Roy Medvedev na het overlijden 
van Leonid llyitsj Brezjnev, se-
kretaris-generaal van de partij en 
president van de Sovjetunie. 
Het levenspeil van de bevolking 
van de Sovjetunie is ongetwijfeld 
gevoelig gestegen onder Brez-
jnevs bewind en zijn land werd in 
die periode de militaire evenknie 
van de Verenigde Staten wiens 
status van supermogendheid al
gemeen wordt erkend. 
Maar de ekonomische vooruit
gang van de Sovjetunie had veel 
groter kunnen zijn als Brezjnev 
erin geslaagd was de strakke 
centrale planning te versoepelen, 
de produktie meer af te stemmen 
op de noden van de bevolking 
die zestig jaar na het ontstaan 
van de Unie van Socialistische 
Sovjet-Republieken nog steeds 
wacht op de vervulling van een 
reeks konsumptie-behoeften. 

Brezjnev verkoos echter, ondanks 
randkorrekties hier en daar, het 
systeem verder te laten werken 
zoals het reilde en zeilde. En daar
voor was hij trouwens door het 
centraal komitee verkozen tot op
volger van de afgezette Kroesjts-
jev. Na de vele avonturen en expe-
nmenten van Kroesjtsjev werd 
van de nieuwe leider verlangd dat 
hij het land tot rust bracht en het 
stabiliteit verschafte. En dat is een 
kontrakt dat Leonid Brezjnev, die 
op 75-jarige leeftijd overleed, zon
der enige twijfel vervuld heeft Hij 
bracht het land tot rust maar dat 
sukses was meteen ook zijn voor
naamste mislukking. Want die rust 
bestond o.m. in een steeds vermin
derende vitaliteit van de Sovjet-
industrie en de toename van de 
landbouw-problemen die nooit ten 
gronde werden aangepakt 
In elk geval kon er voor Brezjnev 
trouwens geen sprake van zijn de 
verworvenheden die het socialis
me de arbeiders had gebracht op 
te offeren aan ekonomische doel
matigheid. Deze week herinnerde 
de Franse ex-premier Edgar Faure 
aan enkele boeiende gesprekken 
die hij met de Sovjet-leider had en 
waarin deze o.m. met de gezag
hebbende ekonomist die Faure is 
een aantal ekonomische proble

men besprak. Brezjnev vertelde 
dat zijn land net een Amenkaanse 
fabriek sleutel-op-de-deur had ge
kocht die volgens de Amerikaanse 
plannen door honderd werkne
mers kon worden bemand. „Maar 
wij", zo zei Brezjnev, „kunnen dat 
bedrijf slechts doen draaien met 
130 a 140 werknemers". Dat lag 
niet alleen aan de lagere produkti-
viteit van de Sovjet-werknemers 
maar ook aan het feit dat in de 
Sovjetunie de bedrijven heel wat 
mensen tewerkstellen die, zoals 
Brezjnev zei, „Funkties van sociaal 
nut" vervullen (geneeskundige 
diensten, crèches enz.). En de ar
beiderszoon die het tot de top had 
gebracht dacht er niet over derge
lijke funkties af te schaffen in 
naam van de rentabiliteit 

De suksessen 

De ekonomische groei wilde Brez
jnev dan ook niet bevorderen 
door grote wijzigingen in hun kol-
lektivistisch systeem maar vooral 
via zijn buitenlands beleid: grotere 
samenwerking met de Westerse 
industrielanden en een politiek van 
détente en bewapeningskontrole 
die de Sovjetunie zou bevrijden 
van de exponentiële toename van 
de militaire uitgaven en haar zou 
toelaten minder fondsen aan ka-
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Van 10 tot 14 november II. 

EVA kongresseerde in Bastia 
Het is niet toevallig dat de 
Europese Vrije Alliantie 
Corsica koos als kongres-
plaats: in augustus jongstle
den behaalden de nationa
listen er een klinkende 
stembusoverwinning bij de 
verkiezingen voor de eerste 
Corsikaanse raad, meteen 
ook de eerste regionale in
stelling met échte politieke 
bevoegdheden binnen de 
Franse staat 
Gastheer was Corsikaanse 
Volksunie (UPC). Op het 
kongres waren vertegen
woordigers uit Occitanië, 
Wales, de Elzas, Friesland, 
Bretagne, Duits-Oost-Bel-
gië, Wallonië, Corsica en 
Vlaanderen. Voor de Volks
unie waren volksvertegen
woordiger Willy Kuijpers, 
EVA-erevoorzitter Maurits 
Coppieters, Europarle
mentsleden Jaak Vande-
meulebroucke, Herman Ver-
heirstraeten en Christan 
Dutoit aanwezig. 
In augustus 1979 was de 
Europese Vrije Alliantie al 
eens bijeengekomen in Bas

tia, en had daar eeh „Mani
fest" uitgegeven waarin het 
princiep van een gemeen
schappelijk politiek optre
den van autonomisten, re-
gionalisten en nationalisten 
in Europees verband voor
opgesteld werd. Dit samen
werkingsverband bleef niet 
beperkt tot de Europese Ge
meenschap van de Tien: ook 
een Katalaanse partij trad 
tot de EVA toe. 

Tijdens het afgelopen kon
gres werd de verklaring van 
1979 aangevuld en bij
gewerkt Er werd ook van 
gedachten gewisseld rond 
diverse politieke tema's: 
Maurits Coppieters leidde 
een debat in rond de vredes-
problematiek en Paul-Henri 
Gendebien (aanwezig als 
waarnemer) belichtte het re
gionaal beleid van de Euro
pese Gemeenschap. 

Het kongres resulteerde in 
een „tweede manifest van 
Bastia", waarin o.m. sterke 
kritiek wordt geuit op het 
feit dat de EG nog steeds de 

regio's niet erkent als direk-
te onderhandelingspartners. 
In het kader van de Europe
se verkiezingen van 1984 is 
de EVA ook verontwaardigd 
dat de bestaande kieswet
geving het voor bepaalde 
volkeren en regio's nog 
steeds onmogelijk maakt 
om in Straatsburg vertegen
woordigd te zijn. In bepaal
de landen geldt nog steeds 
de niet proportionele verte
genwoordiging (Groot-Brit-
tannië), terwijl andere lan
den (o.m. Frankrijk) een kies
drempel van 5 "/o en finan
ciële implicaties hanteren 
om te verhinderen dat regio-
nalisten in het Europarle
ment zouden komen. 

Het EVA-kongres onder
zocht ook in hoeverre er 
mogelijkheden zijn om in 
1984 een betere regionaiisti-
sche vertegenwoordiging in 
Straatsburg te bekomen. 
Volgende week brengen wij 
een uitgebreid verslag over 
de EVA-werkzaamheden in 
Bastia. 

nonnen en meer aan boter te 
besteden. 
Het détente-beleid stond dan ook 
centraal in Brezjnevs buitenlandse 
politiek van de jaren zeventig en 
hij boekte daarin een reeks suk
sessen: de „oostverdragen" met 
de Bondsrepubliek, het houden 
van de Europese Veiligheidskon-
ferentie in Helsinki, de onderteke
ning van het eerste SALT-verdrag 
met Nixon, van het tweede met 
Carter — dat echter nooit door de 
Amerikaanse senaat geratificeerd 
werd. 
Dat beleid werd niet alleen door 
ekonomische overwegingen inge
geven. Brezjnev, die als politiek 
kommissaris de verschnkkingen 
van de tweede wereldoorlog mee
maakte, wiens land twintig miljoen 
doden telde na die oorlog en bijna 
zijn hele industriële apparaat tot 
puin herschapen zag, wilde te allen 
prijze voorkomen dat de Sovjetu
nie in een nieuw moordend kon-
flikt zou worden betrokken. Alle 
Westerse leiders die hem hebben 
ontmoet Nixon, Ford en Carter 

inbegrepen, hebben bevestigd dat 
Brezjnev alles wilde doen wat in 
zijn vermogen lag om een derge
lijk konflikt te vermijden. 
Dat hij dat streven naar vrede en 
naar veiligheid voor de Sovjetunie 
baseerde op de uitbouw van een 
sterke defensie is iets wat het 
Westen hem moeilijk kan verwij
ten. Brezjnev ging ervan uit dat 
een sterke defensie de eerste 
vereiste was om een nieuwe ver
nielende invasie van zijn land te 
voorkomen, of om een nucleaire 
aanval af te schnkken. Waarmee 
hij net hetzelfde zei als onze 
NAVO-strategen die ons elke 
nieuwe bewapeningsuitgave, elk 
nieuw vliegtuigtype, atoomraket 
enz. opleggen met het argument 
dat een sterke defensie de beste 
basis tot vrede is. Zoals president 
Reagan zijn astronomische uitga
ven voor de uitbouw van het 
Amerikaanse atoomarsenaal met 
dezelfde argumenten rechtvaar
digt Vanuit Moskou gezien ziet de 
NAVO er niet vriendelijker uit dan 
het Warschau-pakt voor ons. 

Wederzijds.-
Dat het met de détente de jongste 
jaren de slechte >veg is opgegaan 
lag met alleen, zoals vaak wordt 
gezegd, aan de Sovjet-invasie in 
Afghanistan eind 1979 en aan de 
krisis in Polen. Lang voordien al 
waren de Amerikaanse leiders 
daar immers al enigszins op terug
gekeerd. In zijn verkiezingscam
pagne van 1976 weigerde de uit
tredende president Ford al het 
woord détente nog te gebruiken. 
President Carter is in Wenen wel 
het SALT 2-verdrag gaan onderte
kenen maar heeft niet alles op 
alles gezet om het door de senaat 
de krijgen die trouwens al vijandig 
gestemd was. De desillusie daar
over in Moskou kan één van de 
faktoren geweest die bijdroegen 
tot de interventie in Afghanistan, in 
de zin dat de Sovjet-leiders geen 
reden zagen tot terughoudend
heid als de Verenigde Staten hen 
toch niet „beloonden voor goed 
gedrag". 

Maar de zwakheid van Brezjnev 
was dat hij in die geleidelijk ver
slechterende sfeer niet tot de 
kreatieve diplomatie in staat bleek 
die het getij misschien had kunnen 
doen keren, net zoals hij op bin
nenlands vlak met tot revitalizeren-
de hervormingen kon komen. 
Maar ook daar is hij met de enige 
aan wie gebrek aan kreativiteit op 
internationaal vlak kan worden 
verweten. De bejaarde bewoner 
van het Witte Huis, die sinds twee 
jaar niet verder komt dan te herha
len dat het opdrijven van de Ame
rikaanse militaire macht goed is 
voor de hele wereld, heeft deze 
week een belangrijke kans gemist 
Tegen het advies in van zijn minis
ter van Buitenlandse Zaken 
Schultz heeft Reagan besloten de 
begrafenis van Brezjnev met per
soonlijk bij te wonen Nochtans 
zou dat in de huidige situatie die 
opnieuw in beweging is — de 
opheffing van de Amenkaanse 
sancties tegen de Siberische pijp
leiding, de vrijlating van Walesa in 
Polen — een weinig kostend maar 
belangnjk gebaar van goede wil 
jegens de nieuwe Sovjetleiding 
zijn geweest. (H.O.) 
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Andropov: 
voor het eerst weer een intellektueel aan de top 

Toen de dood van Brezjnev werd 
bekendgemaakt voorspelden alle 
„kremlinologen" en andere echte 
of vermeende kenners van wat 
zich achter de ondoordringbare 
muren van het Kremlin afspeelt 
dat de opvolging van Brezjnev 
slechts binnen vele dagen of we
ken haar beslag zou krijgen. Om 
prompt ongelijk te krijgen. Want 
24 uren later had het centraal 
komitee al Yoeri Andropov verko
zen in het machtigste ambt in het 
land: sekretaris-generaal van de 
kommunistische partij 
Die verrassing maakte dat men 
meteen wat voorzichtiger werd 
met voorspellingen over het beleid 
dat van Yoeri Vladimirovitsj An
dropov kan worden verwacht En 
dat is veruit het verstandigste. Niet 
alleen is de 68-jarige Andropov 
ondanks zijn lange carrière, waarin 
hij o.m. tot begin dit jaar vijftien 
jaar de geheime dienst KGB leid
de, in het buitenland nog groten
deels een onbekende. Bovendien 
is de leiding van de Sovjetunie niet 
de monoliet die vooral in het Wes
ten vaak wordt afgeschilderd, en 
moet elke sekretaris-generaal, on
geacht zijn eigen inzichten, zeker 
in de eerste jaren van zijn bewind 
voorzichtig schipperen om de an
dere leiders, in de eerste plaats de 
leden van het politburo, mee te 
krijgen. 

Boottrekker.. 
Maar het verleden van Andropov, 
die op 15 juni 1914 geboren werd 
als zoon van een spoorwegarbei
der en een moeder over wie nooit 
wordt gesproken, die als telegra-
fist en boottrekker van de Wolga 

werkte terwijl hij ingenieursstu
dies deed, biedt niettemin enkele 
aanwijzingen over wat van de 
nieuwe Sovjet-leider kan worden 
verwacht of gehoopt 
Nadat Andropov tijdens de Twee
de Wereldoorlog in Karelië ver
bleef en een rol speelde in de 
Finse oorlog, daarna de hoge
school van de partij doorliep en in 
1951 het centraal komitee bin
nenkwam kreeg hij zijn eerste 
belangrijke post in 1953: ambassa
deur in Hongarije. In die funktie 
speelde hij uiteraard een grote rol 
bij het neerslaan van de Hongaar
se opstand in 1956 en dat hij zich 
daarbij „de handen heeft vuilge
maakt" staat buiten kijf Maar An
dropov, en dat is belangrijk, was 
ook de man die de nieuwe Hon
gaarse leider, Janos Kadar, aan
moedigde bij diens streven naar 
een liberalizatie van de ekonomie 
en die het Hongaarse experiment, 
dat leidde tot een minder rigiede 
centrale planning en een grotere 
invloed van vrije markt-faktoren, 
met de grootste belangstelling is 
blijven volgen. 

KGB-hoofd-
In Boedapest knoopte Andropov 
nauwe banden aan met de interna
tionalistische intellektueel Michael 
Soeslov, die vele jaren de ideo
loog en „koningmaker" van de 
partij was. En het was onder diens 
toezicht dat hij van 1957 tot 1967, 
op het sekretariaat van het cen
traal komitee de betrekkingen tus
sen de Sovjetunie en de Oost-
Europese landen beheerde. Dat 
belangrijk dossier kent hij dus van 
binnen en van buiten. 

Vooral bekend is Andropov om de 
job die hij daarna, tot begin dit jaar, 
uitoefende: hoofd van de KGB. 
Een funktie waarin hij de dissiderr-
tie krachtig bestreed en, gezien 
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het geringe aantal politieke dissi
denten dat nog in vrijheid is, met 
groot „sukses". Maar merkwaar
dig daarbij is hoezeer het persona
ge van Andropov velen van zijn 

gewezen slachtoffers fascineert, 
hoe verschillende uitgeweken 
Russische intellektuelen en schrij
vers hun gewezen ondervrager 

niet zonder meer veroordelen, be
reid zijn hem enig krediet te gun
nen of hem in elk geval als een 
„minder kwaad" beschouwen. An
dropov is immers, blijkens die ge
tuigenissen, niet het type van de 
fantazieloze partijbullebak, maar 
een zeer belezen man — hij 
spreekt goed Engels en leest zeer 
veel in die taal — die eigen ideeën 
heeft over wat fout gaat in de 
Sovjetunie en wat daaraan kan of 
moet worden gedaan. 
Zijn KGB-job heeft hem daarbij 
geholpen. Wie dissidenten onder
vraagt krijgt meteen een goed 
inzicht in de vele redenen tot 
ontevredenheid die in de Sovjet
unie bestaan. En vermits één van 
de taken van de KGB er ook in 
bestaat de korruptie in het ontzag
lijk grote en logge ambtenaren
apparaat te bestrijden is Andro
pov meteen goed geplaatst om te 
beseffen hoezeer die logge machi
ne niet de rol van motor maar van 
rem in de ontwikkeling van de 
Sovjetunie speelt Opmerkelijk 
was bij voorbeeld dat Andropov 
na zijn toetreding tot tiet politburo, 
toen alle andere bejaarde leiders 
steeds weer de leidende rol van 
de partij onderstreepten, zelf 
openlijk verklaarde dat de partij 
zich vooral moet bezighouden met 
de ideologische motivatie van haar 
leden en de bevolking, en het 
ekonomisch beheer meer aan ma
nagers moet overlaten. 
Dat alles betekent niet dat van 

Andropov op korte termijn radika-
le koerswijzigingen moeten wor
den verwacht Zoals al gezegd, 
zeker in een eerste faze is hij nog 
vooral een ̂ jrimus inter pares" en 
moet hij rekening houden met de 
andere leiders en hun inzichten. 
Maar het is niet zonder belang, zo 
schreef in „Le Monde" Jacques 
Amalric die vele jaren korrespon-
dent in Moskou was, dat „voor het 
eerst sinds Lenin weer een in
tellektueel aan het hoofd van de 
partij staat'. Stalin was een uit tiet 
lompenproletariaat afkomstige ty-
ran, Kroesjtsjev was een slimme, 
sluwe tmer die uiteindelijk zijn ei
gen t)ehendigheid overschatte en 
afgezet werd, Brezjnev een trou
we partij-apparatsjik. Van Andro
pov daarentegen verwachten ook 
sommige van zijn tegenstanders 
dat hij in staat zal zijn tot het 
kreatief denken dat zowel de inter
ne strukturen van de Sovjetunie 
als haar Ijetrekkingen met Oost-
Europa en de rest van de wereld 
aan een t>roodnodige revitalize-
rende vernieuwing kan onderwer
pen. Of hij dat wil en kan is iets 
anders. De talloze gevestigde txt-
reaukraten en partijfunktionaris-
sen worden immers niet graag 
gestoord in hun oude gewoonten 
en zijn nog minder tiereid ook 
maar iets van hun verworven 
macht en privileges op te geven. 
En op tegenstand van een formi-
dat>el bureaukratisch apparaat 
hebtjen al meer hervormers — in 
de veronderstelling dat Andropov 
dat wil zijn — hun tanden gebro
ken, in om het even welk regime. 

H. Oosterbuys 
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Fabelta's teleurgang 
begon met de repressie 

m Kommentaar 

Fabelta is failliet: iedereen wist 
dat het slechter dan ooit tevoren 
ging, maar iedereen hoopte op 
een wonder. Het bedrijf was al 
lang ziek, maar de doodsstrijd 
duurde heel lang en het leek 
alsof elke transfusie (lees: 
staatstussenkomst in financiële 
middelen) het lichaam toch 
leven zou houden. 

Het is een lang verhaal, tussen het 
ontstaan van het Gentse kunstve-
zelbedrijf in 1929 en het faillisse
ment ervan In november 1982. In 
1929 richtte de socialistische be-
v»/eging een fabriek voor kunstzij-
de te Zwijnaarde op. Toen de 
Bank van de Arbeid failliet ging, 
v*/erd het een Fabelta-vestiging. 
Deze vereniging voor het produ
ceren van kunstvezels had ook 
fabrieken te Aalst, Obourg, Ninove 
en Tubize. Tijdens de oorlog draai
den de fabneken op volle toeren; 
er kwam een overeenkomst tot 
stand met een Duits concern dat 
eveneens kunstvezels produceer
de. Dit werd na de oorlog als een 
reden aanzien om de leiders van 
de Belgische kunstvezelproduktie 
van kollaboratie te beschuldigen. 
Er kwamen zware gevangenis
straffen (baron Janssens hoefde 
nooit te zitten) en een boete van 
650 miljoen. Fabelta kwam onder 
sekwester en de staat haalde het 
gevorderde geld uit het bedrijf. Zo 
begon de teleurgang. Pas in 1955 
begon de nylonproduktie. Alhoe
wel de andere kunststof producen
ten in het buitenland alle met de 
Duitse industrie hadden samenge
werkt tussen 1940 en 1945, was 
Fabelta de enige groep die ervoor 
gestraft werd. 

Van UCB tot... 
In 1961 nam UCB Fabelta over. In 
1969 nam AKU (Algemene Kunst-
zijde-unie uit Nederland) Fabelta in 
handen. AKU smolt samen met 
KZO (Koninklijke Zoutorganen, 
eveneens uit Nederland) en werd 
AKZO. Dat was de vierde groot
ste industriële vestiging uit Neder
land. Volgens insiders had het 
AKZO-concern geen belangstel
ling voor de nylonproduktie en 
zette ZIJ alles op de viscose-afde-
ling. Na de oorlog van 1976, Jom 
Kippoer, verloor AKZO alle be
langstelling voor haar textielvesti
gingen en in 1975 werd Fabelta 
zelfs tijdelijk gesloten. Sommigen 
beweren dat AKZO voor Fabelta 
niets dan nadeel bracht: het con
cern zou zelfs verouderde machi
nes hebben geplaatst en weinig 
anders hebben geïnvesteerd... 

Akzo 
In 1976 werd Fabelta weer een on
afhankelijke vestiging, 51 % van 
het kapitaal was in handen van de 

staat, 49 % bleef van AKZO. De 
staat had een som van 600 miljoen 
geïnvesteerd. De volgende jaren 

zou er nog eens 525 miljoen bijge
voegd worden. In 1978 werd Fa
belta een zuiver staatsbedrijf, er 
kwamen drie onafhankelijke NV's: 
Tubize, Zwijnaarde en Ninove. 
In juni 1978 werden 695 miljoen en 
235 miljoen voor sociale lasten ter 
beschikking gesteld om de NV-
Fabelta te vereffenen. Tijdens de 
tweede helft van 1979 en de eer
ste helft van 1980 werden de 
afdelingen nylon en viscose ren
derend. 
Dit optimisme was van korte duur: 
Fabelta-Tubize ging failliet en Fa
belta verloor hierdoor 150 miljoen. 
Vanaf juli 1980 ging het bedrijf 
weer verliezen. De stijging van de 
grondstoffenprijs, de energieprijs, 
de duurdere dollar en het pond, de 
ineenstorting van de markt van de 
klassieke viscose berokkenden 
Fabelta zware moeilijkheden. Eind 
1981 beliep het verlies ongeveer 
450 miljoen. Ondertussen voerden 
Oostenrijkse bedrijven kunstve
zels aan dumpingprijzen in, zodat 
de textielfabrikanten liever de 
goedkofjere buitenlandse vezels 
invoerden dan er van de Zwijn-
aardse fabriek af te nemen. 
Eind 1981 wordt weer staatssteun 

gevraagd. Ondertussen was een 
nieuwe regering gekomen, de so
cialistische minister Claes was van 
het politieke toneel verdwenen, hij 
hield het bedrijf de hand boven het 
hoofd omdat een staatsbedrijf 
goed móést werken. De nieuwe 
regeerders vroegen van de werk
nemers een fikse inlevering. 
Fabelta's arbeiders en bedienden 
gingen ermee akkoord: zij waren 
bereid alles te doen om hun werk
plaats te redden. Ondertussen 
dacht de regering de inlevering 
van Fabelta als voorbeeld te stel
len voor andere textielfabrieken 
(Motte, Butch) en deze bereidheid 
tot loonsverlaging zou moeten na
gevolgd worden in de Kempische 
steenkolenmijnen en in de Waalse 
staalindustrie, alle sektoren die 
van de staat subsidies krijgen. Het 
was vooral de bedoeling de Waal
se staalarbeiders op deze wijze 
tot inlevering te bewegen. 

Inleveren... 
De Vlaamse arbeiders leverden in, 
maar de anderen bleven hun lonen 
behouden zoals die altijd geweest 
waren. 
Tot op vandaag hebben de Fabel-

Deze week in 

OPSTAND TEGEN 
DE PATROONS ? 

afgebouwd. Mol mag niet meer aan 
research doen. Een kontradiktie? Het 
kan in België. Normaal dat er Mol dan 
ook gemord wordt. 

Dertig miljard 
Volgens Financie-minister Willy 

De Clercxi zou de Belgische variante op 
de Monory-wet voor 30 miljard aan 
extra-investeringen hebben gezorgd. 
Hoe komt de minister aan dat bedrag? 
En is dit de eerste aanzet tot een heus 
kadaster der fortuinen in ons land? 

Zowel de regering als de vakbonden 
hebben zich de voorbije week misnoegd 
getoond over de houding die het 
VBO in het sociaal overleg heeft aan
genomen. Waarom nemen de patroons 
nu zo'n houding aan? Waarom lopen ze 
het risico dat er op grote schaal zal 
worden gestaakt? Tekst en uitleg van 
Raymond Pulinckx. 

Reagans geheime 
ooriog 

Het weekblad Newsweek toonde 
twee weken geleden aan dat de inter
ventie van de Verenigde Staten in 
Midden-Amerika grotere vormen aan 
neemt dan tot dusver werd aangenomen 
Vanuit Honduras zou de VS zelfs een 
regelrechte invasie in Nicaragua voor 
bereiden. De geheime oorlog van 
Ronald Reagan. 

iMoi mort 
Terwijl Gaston Geens de spits

technologie in Vlaanderen vooruit wil 
helpen, wordt het laboratorium van het 
Studiecentrum voor Kernenergie in Mol 
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ta-werknemers in het totaal zo'n 
25 miljoen afgegeven. Maar zij 
kregen hiervoor geen zekere ar
beidsplaats... 
Ondertussen werden plannen ge
maakt om het bedrijf een nieuwe 
kans te geven. Er zou een nieuw 
kapitaal van 726 miljoen nodig zijn. 
De overheid was slechts bereid 
een kapitaalsverhoging van 500 
miljoen toe te staan. Tijdens de 
zomer 1982 werd de situatie dra
matisch. Bovendien waren enkele 
regeringsverantwoordelijken 
slechts bereid kapitaal toe te staan 
indien ook privé-kapitaal werd 
aangetrokken. Alle gevoerde on
derhandelingen liepen op niets uit 
en in oktober werd een gerechte
lijk akkoord bij de koophandels
rechtbank aangevraagd. 
Dit gebeurde op 11 oktober Hoge 
omes hadden hemel en aarde be
wogen om de aanvraag niet voor 
10 oktober, datum van de ge
meenteraadsverkiezingen, te laten 
gebeuren. Het geheel zou wel een 
slechte indruk op een aantal kie
zers hebben gemaakt... 
Op 5 november ten slotte werd 
het faillissement uitgesproken, 
vermits geen enkel toereikend al
ternatief voorhanden was, en „de 
staat van staking van betaling en 
het wankelen van het krediet" 
werd bevestigd. 

De werknemers voelen zich zeer 
bedot: ze stemden toe met een 
loonsvermindering van 5 % en 
een halve dertiende maand, maar 
ondanks alles verloren zij hun job. 
Zij vinden dat zij niet op de hoogte 
gehouden werden van de dramati
sche toestand van hun bedrijf. 

Goede hoop? 
De viscose-afdeling werd onmid
dellijk gesloten. De nylon-afdeling 
(„nauwelijks verlieslatend" dixit de 
vakbonden) werkt de bestellingen 
verder af. Er zijn nog meer dan 
vierhonderd arbeiders en bedien
den werkzaam. 
Tijdens een informatievergadering 
kloegen de vakbonden EBES aan, 
die na het nieuws van het faillisse
ment, alle elektriciteit afsloot, ter
wijl het produktieproces volop aan 
de gang was: er werd voor tiental
len miljoenen schade veroorzaakt. 
Er wordt gehoopt op het in stand 
houden van de nylonafdeling, „de 
enige gelijkaardige producent tus
sen Noord-Frankrijk en Neder
land". Zij hebben van Eyskens de 
verzekering gekregen dertig mil
joen voor Fabelta te krijgen om tot 
einde november te kunnen voort-
werken... maar Maystadt weigert 
het krediet los te maken. 
Zij hebben goede hoop dat de 
staat hun fabriek zal redden. „Wat 
is er goedkoper: meer dan vier
honderd werklozen te onderhou
den of Fabelta de nodige kredie
ten te geven?" zo zeggen zij. 
De werknemers werden ontvan
gen door de burgemeester van 
Gent, alle politici van het arrondis
sement Gent-Eekio zegden hun 
steun toe. Iedereen wil ze helpen... 
Maar het is „slechts" een textieifa-
bnek, en ze ligt dan nog bovendien 
in Vlaanderen. En daar zijn de 
mensen te paaien met loze belof
ten, en als ze op straat dreigen te 
komen, dan organizeren ze wel 
een „symbolische" bezetting, want 
ze zijn zo om hun fabriek bekom
merd dat ze die met door ondoor-
dachtige akties willen schaden. 
Dat weten ze wel, wie verantwoor
delijk zijn, ze zijn anders met ge
vaarlijk, de Vlaamse textielarbei
ders. Ze zijn de gemakkelijke 
prooien van politieke berekenin
gen, de Belgische situatie en inter
nationale handelstoestanden 
Maar ze hopen verder, de werkne
mers van Fabelta. Zullen ook zij 
bedrogen worden, als zovele tex
tiel- en konfektiewerknemers vóór 
hen? 
Huguette DE BLEECKER-INGELAERE 

18 NOVEMBER t982 



Opinie m 11 

Bedenkingen bij Reagans embargo 

Sanctiepolitiek steeds fout 
Het embargo van president Reagan op 
de levering van materiaal en technologie 
voor de aanleg van de Russische aard
gasleiding naar Europa, is thans opgehe
ven. Het werd destijds door de president 
zelf opgelegd, tegen het advies in van 
zijn belangrijkste advizeurs. Mede als 
gevolg van deze eigenzinnige beslissing 
gaf generaal Haig ontslag als staatsse-
kretaris. 
Aanvankelijk gold het op 29 december 
1981 afgekondigde embargo de levering 
door Amerikaanse bedrijven van raffina-
gemateriaal en energievervoermiddelen. 
Spoedig werd het echter op 18 juni 1982 
uitgebreid tot de in het buitenland geves
tigde Amerikaanse dochterondernemin
gen. Het embargo gold als strafmaatre
gel tegen de Sovjet-inmenging in Poolse 
aangelegenheden. Vooral maatschappij
en in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 
de Bondsrepubliek, Italië en Japan wer
den het slachtoffer van deze sanctiepoli
tiek. Het verlies dat door Amerikaanse 
ondernemingen — buitenlandse filialen 
Incluis — (General Electric, Dresser, Ca
terpillar, Baker, Cooper Industries, Smith 
InternationaL) werd geleden, wordt 
thans geraamd op 2,2 miljard dol lars
zonder het verlies aan commerciële ge
loofwaardigheid en betrouwbaarheid in 
het kalkuleren. 

Amerikaans gezichtsverlies? 
Eén vaststelling dringt zich meteen op: de 
Amerikaanse sancties brachten méér 
schade toe aan de kohesie van het Atlan
tisch bondgenootschap dan aan de Sovje
tunie. Het Amerikaanse embargo sloeg 
een diepe bres tussen de VS en hun 
Europese bondgenoten. Deze vertrou-
wenskrisis werd allerminst gelenigd toen 
vernomen werd dat de VS, van hun kant, 
er géén graten in zagen graan te leveren 
aan de Sovjetunie. Het werd dan ook alle 
waarnemers spoedig duidelijk dat de VS 
bakzeil zouden moeten halen. 
Bij de bekendmaking van de onvermijdelijk 
geworden opheffing van het embargo, 
deelde president Reagan mede, bij wijze 

van variatie op de llnkage-teorie, dat er een 
overeenstemming was bereikt met de 
bondgenoten over, ten eerste, de belofte 
om geen nieuwe kontrakten af te sluiten in
zake gasleveringen tot de energiesituatie 
nader is bestudeerd; ten tweede, de koör-
dinatie van de voorwaarden bij exportkre
dieten en, ten derde en last but not least, 
de versterking van de zgn. CoCom. 

Waarom sancties? 

Londen en vooral Parijs reageerden nogal 
bitsig. De sekretaris van het Foreign Offi
ce, Pym, verklaarde onomwonden dat de 
sancties éénzijdig opgelegd en éénzijdig 
opgegeven werden, en dat het feit dat de 
Sovjetunie strategisch of militair geen 
voordeel mag halen uit de Oost-West-
handel, noch haar ekonomie op die wijze 
door het Westen mag laten betoelagen, 
nog niet betekent dat er een handelsoor
log mag woeden. Parijs liet weten dat het 
verband tussen de opheffing van het 
embargo en en akkoord tussen de bond
genoten over Oost-West-handel onaan
vaardbaar is. President Mitterrand had er 
al eerder op gewezen dat de sancties 
„onrechtvaardig, onaanvaardbaar en poli
tiek ontoelaatbaar" zijn, en dat „er geen 
sprake van kan zijn om onderhandelbaar 
te maken wat niet onderhandelbaar is door 
in ruil voor opheffing van de sancties 
toegevingen op andere gebieden te aan
vaarden". 

In de haven van Nantes: een Sovjet-cargo laadt Frans materiaal voor de Euro-
Siberische gasleiding-

De filosofie die geleid heeft tot het treffen 
van ekonomische sancties is in het Ameri
kaanse diplomatiek-strategisch denken 
steeds aanwezig geweest. Op het einde 
van de jaren veertig had reeds Foster 
Dulles deze doctrines duidelijk geformu
leerd . het komt er met name op aan door 
ekonomische druk de Sovjets tot binnen
landse hervormingen te dwingen. Thans 
zegt Gaspar Weinberger niets anders 
wanneer hij openlijk stelt dat politieke en 
militaire verschuivingen op lange termijn 
aangemoedigd moeten worden binnen het 
Sovjet-rijk, inbegrepen de afbrokkeling 
van Moskous gezag over Oost-Europa, 
als prelude tot de algehele instorting. Deze 
verschuivingen kunnen volgens de Ameri
kanen bewerkstelligd worden door een 
agressieve politiek van ekonomische druk 
en bewapening (de militaire uitgaven be
droegen in 1980, 182 miljard dollar en 
zullen in 1987 méér dan 320 miljard dollar 
bedragen). Door de kombinatie van beide 
elementen moet dan de Sovjetunie wel 
door de knieën. 

Dit offensief beleid werd in de voorbije de
cennia verre na niet door alle bewindvoer
ders in Washington gehuldigd, doch bleef 
niettemin steeds als een watermerk aan
wezig: dan eens haast onzichtbaar, dan 
weer overduidelijk. Al is het dan strijdig 
met de door de NAVO (nog steeds offi
cieel gehuldigde) doctrine van vreedzame 
koëxistentie. 

Wat nu? 
Wanneer president Reagan in zijn omstre
den verklaring spreekt over normenbepa
ling voor de financiële betrekkingen met 
de USSR en de harmonizering van krediet-
uitvoer, dan wordt meteen gedacht aan 
een soort „financiële CloCom", waarbij de 
Amerikaanse druk eens te meer doorslag
gevend zou zijn. De VS kunnen immers 
het gehele raderwerk van de financierings
kredieten in eurodeviezen blokkeren. 
Deze vertegenwoordigen thans 70 tot 
75 % van de obliges van Oost-Europa. 
De versterking van de CoCom is ander 
heimelijk, zoniet geheim, wapen. De zgn. 
CoCom-organizatie van de NAVO-landen 
(min Spanje en IJsland) en Japan is sinds 
1950 in funktie ea moet de levering voor
komen van strategische goederen die op 
de zogeheten CoCom-lijst werden ge
plaatst Door insiders wordt de OaCom 
wel eens gedefinieerd als de geheime, 
gesloten ruimte waarbinnen de strijd tus
sen de VS en hun bondgenoten inzake de 
levering van gevoelige technologiën aan 
Oost-Europa wordt uitgevochten. Ook hier 
primeert echter het Amerikaanse finan
cieel belang: de meeste uitzonderingen 
betreffen immers Amerikaanse bedrijven, 
waardoor nogmaals onderstreept wordt 
dat zelfs in een systeem van gelijkheid, de 
ene gelijker is dan de andere. 
Reeds in januari van dit jaar, zéér tegen de 
zin van o.m. het Duitse bedrijfsleven, be
kwamen de Amerikanen van de bondge
noten een verscherping van de CoCom-
procedures. 

Betekent de recente verklaring van presi
dent Reagan een nieuwe stap in deze 
escalatiepolitiek waar Europa alleen onder 
lijden kan? 
Met de opheffing van het embargo komen 
de VS ogenschijnlijk tegemoet aan een 
diepgewortelde wens van hun bondgeno
ten. Het is nu echter de vraag of hiervoor 
geen prijs zal moeten betaald worden die 
even onaanvaardbaar is als de sancties 
zelf. Het moet duidelijk gesteld worden dat 
het hanteren van het ekonomisch wapen 
— wat overigens steeds faliekant uitloopt 
— door de Europese bondgenoten afge
wezen wordt. 
Eens te meer kan alleen maar het ontbre
ken van een waarachtige eigen Europese 

politiek betreurd wórden. Dit geldt zowel 
op het stuk van de defensie ais op dat van 
de handelsbetrekkingen. Een Europese 
politiek die niet negatief gedefinieerd 
wordt aan de hand van het falen van de 
Amerikaanse politiek, maar een politiek die 
positief en konstruktief de Europese belan
gen behartigt, in de volle eerbied van het 
op twee pijlers steunende Atlantisch ver
bond. 

Henri-Floris Jespers 

PHILIPS 

OVERAL 
BIJ ZIJN... 

KINDERSPEL 
MET HET PHILIPS 
800 SYSTEEM 

Een nieuw 
«up to date» systeem 
• Hl-Q geluld voor een ongeëve
naarde weergavekwaliteit. 
• uniek apparaat met visuele 
markering. 
• automatisch opsporen. 
• microprocessor-sturing. 
De toets aantippen en dikteren!... 
Het apparaat en uw secretaresse 
zullen de rest wel doen. 

PHIUPS 800 SYSTEEM 
HET MEEST GEAVANCEERDE 
DIKTEERSYSTEEM TER WERELD 
Onderstaande bon terugsturen of telefoneren 

r̂  
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direkt agent Philips 
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Tel 02/217 29 60 
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i.v m. de PHILIPS dikteersystemen 
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D een gratis dokumentatie 
D het bezoek van een vertegen
woordiger 
Naam 
Adres 

Tel. 
Postnummer 
Plaats 
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12 TV-programma's m 
Zaterdag 

NOVEMBER 

BRT 
14.00 Open schcxil. - 1530 Dag 
aan dag. — 16.00 Ontsnapt (film). 
— 18.05 Het Veenmystene (fJ. — 
18.30 Charlie Chaplin (film). -
18.50 Juke box. - 19.45 Nieuws. 
— 20.10 Matches, een liedjestoto. 
— 2120 TV-touché. - 21.45 Be
roepsgeheim (film). — 23.10 
Nieuws. 

NED. 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 Frank Buck 
(fJ. - 19.50 Kieskeurig. - 20.10 
De showbizzquiz. — 21 37 Nieuws. 
- 21.55 Tros Sport - 23.20 
Nieuws. — 23.25 Objective, Burma 
(film). 

NED. 2 
18.35 Sesamstraat — 18.57 Mini-
bios. — 19.05 Avro's toppop. — 
20.00 Nieuws. - 20.28 Mies. — 
21.30 Dallas (fJ. - 2220 Televizier 
magazine. — 23.00 De toestand in 
de wereld. — 23.05 Avro's sportpa-
norama. — 23.35 Nieuws. 

RTB 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20.30 Les grands 
sentiments font les bons gueletons 
(film). - 22.10 Cinéscope. - 2310 
Nieuws. 

F1 
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. 

A2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Champs-
Elysées (show). — 21.50 Les amis 
(fJ. — 23.10 Histoires courtea — 
23.25 Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma — 19.55 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel). — 20.35 
On sort ce soir: Un habit pour 
l'hiver. - 22.15 Nieuws. - 22.45 
Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 2015 Auf los 
geht's los (spel). — 22 00 Nieuws. 
- 22.20 Treibsand. - 23.35 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Die Paw-
laks. — 20.15 Ein Hauch von Zart-
lichkeit - 21.50 Nieuws. - 21.55 
DasaktuelleSport-Studio. - 23.10 
Sport aktuell. — 23.55 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijk nieuws —20.00 
Nieuws. — 2015 William Walton. 
- 21.55 Vor 40 Jahren. - 2220 
Das schwarze Buch. — 23.45 
Rockpalast — 0.45 Nieuws. 

LUX. 
20.00 Les têtes bmlées. - 21.00 
Columbo (f). — 22.45 Qui chante la 
bas? (film) 

Zondag 
NOVEMBER 

BRT 
11.00 Konfrontatie. - 12.30 Voor 
boer en tuinder (Open School). — 
14.00 Promenadekoncert (Theo 
Mertens). — 14.30 Handel en wan
del (Open SchooD. - 15.00 Een 
plezierige zwendel (film). — 16.30 
Dick Cavett meets Abba — 1725 
Het geheime leven van de dieren 

(Een vlottende wereld). — 18.15 
Tik Tak. - 18.20 Van Pool tot 
Evenaar. - 19.45 Nieuws. — 20.00 
Sportweekend. — 20.30 Het leven 
dat wij droomden (tv-film). — 21.45 
Amalia Rodrigues. — 22.35 
Nieuws. 

NED. 1 

19.00 Nieuws. — 19.05 Mr Meriin 
(f). - 19.30 Ck)untdown. - 20.10 
Dynasty (O. — 21.00 Not the nini 
o'clock news. — 21.15 Special: 
Steven Spielberg, Hollywoods 
wonderkind. — 21.40 Het ijzeren 
paard. - 23.10 Agenda. — 23.15 
Nieuws. 

NED. 2 

18.15 Sesamstraat - 18.30 De 
tweede natuur (kunsO. — 19.00 
Studio sport — 20.00 Nieuws. — 
20.10 Panoramiek. — 20.45 De 
zaak 12/12/'79. - 21.55 De witte 
raaf. — 22.35 De verbeelding 
(KunstmagJ. — 23.25 Nieuws. 

RTB 

19.30 Nieuws. — 20.00 A ia Beige 
époque. — 21.00 Les dames è la II-
come (tv-film). — 22.30 Nieuws. 

F 1 

20.00 Nieuwa — 20.35 Le jouet 
(film). - 22.10 Reins feux - 22.35 
Sports dimanche soir. — 23.05 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Chantez-le 
moi. — 21.55 Mceurs en direct — 
23.00 La naissance de l'écriture 
(dokJ. — 2325 Nieuws. 

F 3 
20.00 Bizarre, bizarre (bizarre ver
halen). — 20.35 A la recherce du 
temps présent (dokj. — 2125 Kor
te Franse films. — 22.00 Nieuws. 
- 22.30 Ultimatum (film). - 23.40 
Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15>lolocaust 
(O. - 2205 Diskussie over „Holo
caust". — 0.00 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
perspektiven. — 19.30 Die Hanse. 
— 2015 Hofmann's Traumereien. 
— 21.15 Nieuws. — 21.30 Empfind-
liches Gleichgewicht (tv-speO. — 
23.20 Über die Schwelle. - 23.30 
Nieuws. 

F 3 
19.55 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Dörfer in der 
Dritten Welt (reportage over Malei
sië). — 21.00 Auslandsstudio. — 
21.45 Ich stelle mich: Jürgen Mólle-
man. — 23.15 Nieuws. 

LUX. 
19.30 Cineremo (filmmagazine). — 
20.00 Quincy (f J. - 21.00 La theo
rie des dominos (film). 

Maandag 
NOVEMBER 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
tak. - 18 05 Sesamstraat — 18.20 
Klem, klein kleutertje. — 18.35 
Take it easy (Open school). — 
19.05 handig in huis. — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Nancy Astor (f J. 
— 21.05 De sportshow. — 21.50 
De laatste vnjheid. — 22.20 
Nieuws. — 22.35 Handel en wandel 
(Open schooO. 

NED 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 Krak (te-
kenfilm). - 19.15 All the presi
dent's men (film). — 21.37 Rondom 
tien (dokJ. - 22 45 Praten in het 
Voorhuis over_. — 23.05 Nieuws. 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.57 Maja - de 
bij. — 19.25 De vertwrgen vallei (f J. 

poggenpohl 
keukens 

Kuchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-3007.72 

— 20.00 Nieuws^ - 2028 Terug
keer naar Brideshead (fJ. — 21.20 
Brandpunt in de markt — 22.15 Ik 
zoek niet ik vind de graal (dokJ. — 
23.10 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 19.55 Le retour 
(film). — 2320 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Santé. -
21.35 Le demon s'éveille la nuit 
(film). - 23.20 Nieuws. 

A 2 
1910 D'accord, pas d'accord. — 
1920 Gewestelijk nieuws. - 19.45 
Le theatre de Bouvard (magJ. — 
2000 Nieuws. - 2035 Pas d'orchi-
dée pour miss Blandish (toneel). — 
22.05 „Le monde" avant, après 
(dokJ. — 23.00 Nieuws. 

FR 3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 19.65 II 
était une fois I espace. — 2000 Les 
jeux de 20 heures (spel). — 20.35 
Allez France. — 22.05 Nieuws. — 
22.35 Thalassa (magazine over de 
zee). - 23.05 Musi-Club. 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20,15 De Geheim-
nisse von Pans (fJ. — 21.15 Kon
traste. — 21.45 New York, New 
York. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Der Schatz (film). - 0.50 
Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Disco '82. 
— 20.15 Aus forschung und tech-
nik (magJ. — 21.00 Heute-joumal. 
— 21.20 So weit das auge reicht 
(tv-film). - 23.30 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Montagabend im 
dntten. — 21.45 Billy im abseits 
(tv-spel). - 23.05 Nieuws. 

LUX 
20.00 Dróles de dames (f.). — 
21 00 Des amis comme les miens. 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik
tak - 18.05 De smurfen. - 18.30 
Jukebox. — 18.37 The Sadrina-
project (open school). — 19.07 
Hoe is God? Wie is de mens? Wat 
is bidden? — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Kijk uit - 20.15 I.Q- - 20.40 
Videofoon. — 21.05 Verover de 
aarde. — 21.55 Aktie Openbaar 
Vervoer. — 22.25 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws, 
ie (film). 

20.15 Rijden, zei 

NED 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 D'r kan nog 
meer bij - 19.15 De Waltons (fJ. 
— 20.05 Het ontstaan van Israel 
(dokJ. — 2040 Speelkwartier (kla
vecimbel). — 20 55 Een open door
vaart - 21 37 Nieuws. — 21.55 
Den Haag vandaag — 22.10 Op 
zicht — 22 25 Beeldspraak. (dokJ 
— 23.10 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.57 Dierenver-

haaltjesland. — 19.05 Matthew 
Star (sf-fJ. — 20.00 Nieuws. — 
20.38 Diamanten (fJ. — 21.15 De 
TV-show. - 22.10 Tros Aktua TV. 
- 22.45 Falcon Crest (f J. - 23.40 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 19.55 Shógun (fJ. 
— 20.40 Minute Papillon. — 21.40 
Grace a la musique (Stravinski). — 
2230 Nieuws. 

RTB 2 

20 55 Les bleus de la manne (film). 

TF 1 

20.00 Nieuws. — 20.30 D'accord, 

pas d'accord. — 20.35 Le proces 
de Shamgorod. — 22.40 Balie de 
match. — 23.10 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.30 D'accord, 
pas d'accord. — 20.40 Cher Papa 
(film) — 2225 Mardi-Cinéma. — 
2325 Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionale programma's. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.30 D'accord, pas d'accord. — 
20.35 Parole donnée. — 21.30 
Ecoute voir (film). — 23.20 Nieuws 
- 23.50 Prelude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 
ich? (spel). - 21.00 Pan 
21.45 Dallas (f). - 23.0( 
Leute. — 0.00 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.3C 
Lama Kara (dokJ — 21. 
Journal. — 2120 Contei 
den Spuren einer Katasi 
2205 5 nach 10. 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuwi 
Nieuws. — 20.15 Comp 

Z A T E R D A G (20nov.) - De nanmddagfilm op 
BRT is het waar gebeurde verhaal van Frantz von Wer-
ra, de enige Duitse soldaat die tijdens W.O. II uit Britse 
gevangenschap wist te ontsnappen: Ontsnapt (The one 
that got away) van Roy Baker (1957, zw./wJ met Hardy 
Krüger in de hoofdrol — Wegens „Bezulnlgingsrede-
nen" zou BRT de aankomst van Sinterklaas, dit jaar in 
het havenstadje Marken aan het IJsselmeer, niet uitzen
den. De kinderen hoeven daarom niet te treuren. Ned. 1 
(NOS) zendt de aankomst die gepaard gaat met heel 
wat festiviteiten voor de kinderen, rechtstreeks uit — 
De Tros (Ned. 1) start vanavond met een nieuwe Ameri
kaanse avonturenreeks „Bring 'em back alive", die 
gewoon „Frank Buck" als Nederlandse titel meekreeg. 
Deze reeks komt vrijwel tegelijkertijd in Amerika op het 
scherm en het aantal afleveringen op Tros zal uiteraard 
afhangen van het sukses en de ermee gepaard gaande 
looptijd in Amerika. Het gegeven van de reeks is 
gebaseerd op het waar gebeurde levensverhaal van de 
Amerikaan Frank Buck, die met de winst van het 
kaartspel zijn land verliet om te gaan jagen op groot wild 
voor circussen en dierentuinen. Hierbij beleefde hij 
nogal wat avontuurlijke toestanden. Hij hield zich im
mers behalve met dieren ook bezig met politiek, 
detective- en spionageaktiviteiten, en uiteraard liet het 
vrouwelijk schoon hem ook niet koud. Bruce Boxleitner 
(uit „How the West was Won" speelt de rol van Frank 
Buck. — Veronica zit vanavond ook op het 1ste 
Nederlandse net Die zender brengt als laatavondfilm 
Objective, Burma (zw./w., 1945), een avontuurlijke 
oorlogsfilm van Raout Walsh, één van Amenka's ener
giekste, veelzijdigste en ook meest geliefde regisseurs. 
Raoui Walsh overleed In 1980 op 93-jarige leeftijd. In 
„Objective, Burma", speelt Errol Flynn de rol van majoor 
Nelson die tijdens W.O. II met een 40-tal Amerikaanse 
parachutisten in de Birmaanse jungle gedropt wordt. De 
troep elite-soldaten moeten door de jungle en door de 
Japanse linies een vliegtuig bereiken, dat voor verder 
vervoer dient.. 

Z O N D A G (21 nov.) — Volgens regisseur Robbe 
de Hert is Het leven dat wij droomden een film over de 
verfilming van een boek. Met het boek bedoelt hij Mauri
ce Roelants roman „Maria Danneels of Het leven dat wij 
droomden". Deze film komt op BRT in de reeks 
produkties van eigen bodem Made in Vlaanderen. Een 
scenarioschrijver moet met televisiemensen gaan on
derhandelen over de mogelijkheid om de roman „Maria 
Danneels of Het leven dat wij droomden" voor TV te 
verfilmen. Op weg naar het BRT-omroepgebouw, pro
beert hij zich figuren en situaties voor te stellen. Met: 
Karen van Parijs, Ariette Weygers, Herman Gilis, Lut 
Tomsin, Ward de Ravet en stemmen van o.a. Herman 
De Prins, Bavo Claes. Paul Muys. — Voor dat de konin
gin van de typische Portugese muziek en zang, de fado, 
nl. Amalia Rodrigues besloot beroeps te worden, stond 
zij op de markt van Lissabon zingend haar waren aan te 
bieden. Dat viel nogal mee, zodat zij besloot als 
bijverdienste in cafe's te gaan optreden. Ook al met 
sukses De stap naar beroeps-fado-zangeres was dan 
wel niet ver, maar toch gewaagd. Aanvankelijk had ze 
het lastig omdat zij de commerciële toer niet op wou 
gaan en bij de traditionele volksfado bleef. Zij heeft het 
gehaald. Vanavond brengt zij op BRT een uitgebreide 
selektie uit haar repertoire. Kennen wij in Vlaanderen 
ook met een zingende marskramer die zich zelf een 
koning noemt? — In een reeks temaprogramma's over 
het vervoer zendt VOO vanavond als derde een 
reportage uit over het verleden, heden en toekomst van 
de Europese spoorwegen (Het IJzeren PaardMeó. 1). 

M A A N D A G (22 nov.) - Op B R T zet Nancy 
Astor haar woelige leven verder. Zij vlucht uit Amenka 
weg en hoopt haar geluk te vinden in Engeland. Zij 
wordt hier prompt opgenomen in het societyleven en 
begint een verhouding met de statige bankier Lord Re-

velstoke. Nancy voelt veel voor h 
hem willen trouwen. Tot wanneer 2 
met een andere Vrouw een verhoL 
leurgesteld keert zij naar Amerika 
men beseft zij dat zij echt van Revt 
terug naar hem en met hem trouv 
dere liefdesaffaires. Op het schif 
minnaar, maakt zij kennis met de 
miljonair Waldorf Astor... — All the 
film van Alan J. Pakula over het Wi 
zowat op alle zenders te zien ge\ 
van presidentsverkiezingen in Am 
dent en wil te allen prijze nog een. 
macht blijven. In de nacht van 
17 juni 1972 worden door een 
hoofdkwartier van de verkiezing 
Demokraten, Nixons tegenstander 
bij een inbraak. Het blijken geen r 
dragen nette kostumes en hebben 
ra's, afluisterapparatuur enz. bij... I 
o.a. Dustin Hoffman, Robert Ree 
Martin Balsam e.a. 

DINSDAG (23 nov) - N 
grootste wangedrocht uit de Vlaar 
op het programma: Videofoon. De 
gevonden heeft en diegenen die v( 
ceren en de presentatrice ervan t 
zelf pek en veren bedienen (BRT 
ander gehalte blijft het populair-we 
zine Verover de aarde. Kwaliteit e 
primeren hier Het gegeven van ' 
gezonde manier oud worden". ( 
(BRT 1). — Aktie openbaar ve 
boeien. Blijkbaar niet iedereen wan 
zondag" heeft duidelijk niet de im| 
verwacht werd. Mede door de 
sommige plaatselijke BGJG-besti 
tuigd waren dat door de ongewo( 
die de media voor deze aktie voerc 
kruiken was? Met de bekende ge\ 
het TV-magazine „Aktie Openbaa 
de sekwentie met Jageneau e 
worden. Patronaatsniveau hoeft 
Vlaamse zender. — Het popme 
(BRT 2) stelt de schijnwerpers af 
Tussendoor als rode draad: een hi 
komt dan ook op het BRT 2-r 

Karen van Parijs, Herman Gillis e 
Het leven dat wij droomden, eer 
Robbe de Hert, in de reeks „ ^ 
(Zondag 21 november om 20 u. 
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m TV-programma's 13 

VS - 2015 Was bin 
— 21 00 Panorama — 
( f ) - 2300L iede r& 

00 Nieuws 

NS - 1930 Bier fur 
CdokJ - 21 00 Heute-
2120 Contergan - auf 
einer Katastrophe — 

h 10 

stelijk nieuws — 20 00 
2015 Computer auf 4 

Radern - 2100 Tochter des 
Schweigens (tv-reeks) — 2145 
Nachfrage — 22 30 Reise ins Eis 
— 2315 Nieuws 

LUX 

20 00 Capitaine X Het einde van de 
Habsburgers (f J — 21 00 Pendez-
les haut et cour t 

Woensdag 
NOVEMBER 

BRT 1 
1530 Open school - 1700 Op 

het schildpadplein - 17 30 Horen, 
zien, spreken en doen (speD — 
1800Tik-tak - 1805 Aubrey -
1815 Chips — 1900 Handig in 
huis — 1945 Nieuws — 2015 
Hamlet 

BRT 2 

2015 Queen Chnstina (film) 

NED 1 

1858 Nieuws - 1900 Van ge
west tot gewest — 19 50 Politieke 
partijen (EVP) - 2000 Van de 
ene dag op de andere (film) — 
21 37 Nieuws - 21 55 Den Haag 

i/eel voor hem en zou bes t nnet 
t wanneer zij on tdek t dat hij nog 
een verhoud ing heef t Totaal te-
ar Amer i ka te rug Hier aangeko-
ht van Reve l toke houd t en zij wi l 
t hem t r o u w e n , ondanks zi jn an-
p het sch ip o p w e g naar haar 
mis met d e jonge, wa t s c h u w e 

— All the President's men, een 
over het Watergate-schandaa l is 
te zien g e w e e s t 1972, het jaar 

ngen in Amer i ka N ixon is presi-
le nog een ambtsper iode aan d e 
l a c h t van vr i jdag o p za te rdag 
d o o r een nach twake r in het 
ve rk iez ingscampagne van de 

genstanders, vijf mannen be t rap t 
|ken geen normale inbrekers zi j 
, en hebben walkie-talkies, came-
r e n z bij ( N C R V / N e d 1) M e t 
Rober t Rad fo rd , Jack W a r d e n , 

novJ — N o g s teeds staat het 
uit de V laamse TV-gesch ieden is 
ieofoon D e pe rsoon die het uit
benen die ve rde re u i tzending for-
nce ervan m o g e n voo r ons par t 
enen (BRT 1) — V a n een totaal 
popula i r -wetenschappel i jk maga-
' Kwal i te i t en t i j dsgebondenhe id 
j even van vanavond is „op een 

w o r d e n " Graag m e e g e n o m e n 
eenbaar vervoer kan ons best 
dereen wan t de akt ie „Au to -a rme 

met de impakt gehad die e rvan 
i door de lankmoedigheid van 
3GJG-bes tu ren die e rvan over-
de o n g e w o o n gro te p ropaganda 
' akt ie v o e r d e n alles in kannen en 
lekende gevo lgen van dien En in 
e Openbaar Ve rvoe r " mag bes t 
ageneau en S t ruye geschrap t 
^eau hoef t met meer o p onze 
Het popmagaz ine Pop-Elektron 
iwerpers af o p Luna Twis t en U 2 
raad een haarkapper V a n a v o n d 
3t BRT 2-net de vor ige w e e k 

man Gi l l i s en A r ie t t e W e y g e r s in 
omden , een TV- f i lm in reg ie van 
e reeks „ M a d e in V l aande ren " 
ir o m 20 u. 30 op BRT) 

aangekondigde, u i tgestelde en vanavond o p het p ro
g ramma geplaatste goeie f i lm van Jack N icho lson 
(1970) En rijden, zei ie (Dr ive he said) „Dr ive, he sa id" is 
N icho lsons debuu t als reg isseur Hienn geef t hij gestal te 
aan het turbu lente leven van de Amer i kaanse basket
balspeler Hec to r B loom Vo lgens zi jn coach zou B loom 
een suksesvol le t oekoms t t egemoe t kunnen gaan als 
basketbalspeler, als hij maar met met d e ve rkee rde 
mensen omg ing M e t Wil l iam Tepper (Hector ) , Ka ren 
Black (Ol ive) e a Grapp ig is we l dat deze f i lm die al 
meer dan een w e e k v o o r d e gep lande ui tzending 
v e r s c h o v e n w e r d , o p BRT-radio (Aktuee l /media-ed i t ie ) 
n o g s teevas t o p d insdagoch tend 16 nov als de f i lm van 
d e a v o n d o p BRT-TV b e s p r o k e n w e r d V a n koord inat ie 
g e s p r o k e n 

W O E N S D A G (24 n o v ) - Voetbal Ander -
l ech t—Sara jevo e a ( heenweds tn j den van d e 1/8ste f i 
nale o m de UEFA-beker ) — In de reeks doo r B B C voo r 
T V b e w e r k t e tonee ls tukken van Shakespeare is Sha-
kespeares mees te rwe rk Hamlet aan d e beur t D e rol 
van Hamlet w o r d t ver to lk t doo r De rek Jacob i (I C lau
dius, e a ) M e t ook nog Ene Por ter uit de „Forsy te Saga" 
He t verhaal D e kon ing van Denemarken w e r d doo r zi jn 
b roer Claudius v e r m o o r d , me t de ins temming van 
Ger t rude , de koningin Ge r t r ude t r o u w t me t Claudius 
O p een nacht versch i jn t d e gees t van de v e r m o o r d e 
kon ing op de ves t ingsmuur van het koninkl i jk slot 
Elsinore en ver te l t zijn zoon Hamlet het ver raad van 
Claud ius en van zi jn moede r Ge r t r ude D e geest wi l dat 
Hamlet w raak n e e m t - O o k N e d 1 ( N O S ) en N e d 2 
( V P R O ) hebben een interessant avondaanbod O p 
N e d 1 k o m t de Dui tse tv-f i lm Van de ene dag op de an
dere ( V o n e inem Tag zum anderen) over een ge lukk ige 
vader die met zi jn gezinnet je o p een zonn ige dag een 
ui tstapje maakt D e spor t ieve vader duik t ove rmoed ig in 
een ond iepe rivier en komt bi jna met meer b o v e n D e 
oms tande rs moe ten hen uit het wa te r halen en naar het 
z iekenhuis laten b rengen D e d iagnose is onverb iddel i jk 
ruggegraatskwetsuur , hij zal nooi t meer kunnen lopen 
— Het aangr i jpende verhaal van Smithereens ( V P R O / 
N e d 2) speel t z ich af in N e w Yo rk tegen een deco r van 
a rmoede, onge luk en rock 'n ' roll Deze fi lm van Susan 
Seidelman, tevens haar regie-debuut, w a s op het laatste 
f i lmfest ival in Cannes het gesprek van d e dag M e t deze 
fi lm star t de V P R O een reeks b iezondere recen te 
speel f i lms d ie noch in b ioskopen noch in het alternatie
v e circui t in roulat ie k o m e n 

D O N D E R D A G (25 n o v ) - Het jongerenma
gazine Een vinger in de pap dat u i tgezonden w o r d t via 
BRT 2 IS deze w e e k gew i jd aan dansen A ls gas tg roep 
b iedt z ich aan Talk Back Het popu lanzerend magazine 
Kijk mensen is 1 uur lang gew i j d aan bo ren , explorat ie 
enz van boorp la t fo rms in de N o o r d z e e — Een jaar 
nadat hij o p BRT w e r d ve r t oond , draai t de N C R V ( N e d 
2) de BRT-produkt ie van D r e Poppe Wacht tothij opbelt 
naar een scenar io van Roger V a n Ransbeek Hier in 
speel t J o D e M e y e r e een pol i t ie- inspekteur d ie z ich te
gen de zin van zijn supeneuren vastb i j t in een zaak van 
v e r d w e n e n auto 's 

V R I J D A G (26 n o v ) - BRT zet de t och we l aan
t rekkel i jke avonturen/sc ience- f ic t ion f i lm Rollerball o p 
het s che rm „Rollerbal l" is van N o r m a n J e w i s o n en s tamt 
uit 1975 Hoofdro lspe le rs zijn James Caan, J o h n House
man M a u d A d a m s e a Het verhaal speel t z ich af in 
2018 De menshe id kent geen matene le p rob lemen 
meer en n iemand w e r k t langer dan d n e dagen per 
w e e k D e vr i je t i jd gaat g ro tendee ls naar de n ieuwe 
spor t rollerball Een spor t waar in men alle o p g e k r o p t e 
agressiv i te i t kwi j t kan Het spel is gebaseerd o p samen
werk ing Een al te individual ist isch ingeste lde speler 
b reng t echter het hele sys teem aan het wanke len 

vandaag — 2210 Studio Sport — 
2310 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1857 De ogen 
van de Amaryllis — 1924 Ken
merk - 2000 Nieuws - 2033 
BGTV - 21 05 VPRO Cinema 
Pnmeur Smithereens (film) — 
22 35 Het gezicht van de stilte (film 
over fotografie) — 2305 Teleac 
(kommunikatie) — 2340 Nieuws 

RTB1 
20 50 Chansons a la carte — 21 40 
Shramadana - 2230 Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws — 2035 Le mercre-
dis de l'information (Het dossier 
Wallenberg) - 21 45 Koncert -
2225 Elie Wiesel ou la ferveur 
hassidique — 2330 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Jo Ken
nedy le meconnu (tv-film) — 2210 
Remue-Meningues (magJ — 23 00 
Nieuws 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois l'espace (spel) — 
2035 Guillaume le conquerant — 
2130 Espace francophone — 
2255 Nieuws - 22 55 Prelude a la 
nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Der Streit 
— 21 50 Bilder aus der Wissen-
schaft — 2230 Tagesthemen 

ZDF 
21 25 Die Strassen von San Fran
cisco (f) — 2210 Tips voor ver
bruikers — 2215 Zwei Morgenlan-
der in Kreuzberg (dokJ - 2250 
Voetbal — 2340 Nieuws 

D 3 
1945 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Informatie en 
ontspanning — 21 45 Auslandsre-
porter (Tod in der Abendsonne) 
— 2215 Portrait - 2230 Terror 
(film) — 2345 Nieuws 

LUX 
1955 RTL-Flash - 2000 Hit-para-
de — 21 00 Peau d'espion (film) 
— 2230 Portrait d'artiste 

Donderdag 
NOVEMBER 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 Tik
tak — 1805 Logans vlucht — 
18 55 Belgische vanaties — 1917 
Librado - 1945 Nieuws - 2010 
Cinemanie — 2055 Panorama — 
21 45 Stilte we draaien — 22 30 
Sporttnbune - 2300 Nieuws 

BRT 2 

1945 Nieuws - 2010 Kijk men
sen boren in de Noordzee — 
21 05 Premiere - 21 55 Schoolte
levisie 

NED 1 

1858 Nieuws - 1900 Op volle 
toeren - 1950 Dr Renz & Co (fJ 
— 20 50 Tros Aktua special (trans
migratie in Indonesië) — 2137 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag - 2210 Denkbeeld - 2305 
Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 1857 Harold 
Lloyd show — 1925 De zeven-
sprong ( f ) - 2000 Nieuws -
2028 Wacht tot hij opbelt - 21 45 
Mijn leven op Bamfylde (fJ — 
2235 Hier en nu - 2325 De 
Quakers (fJ — 2340 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Autant sa-

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

voir (baktenevuur of p>erevuur) — 
2020 Les passagers (film) — 
21 55 Le carrousel aux images — 
2250 Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws — 2035 Mozart -
2210 Histoire de la vie (dokJ — 
2305 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Reportage 
over Russische dissidenten — 
21 40 Les enfants du rock - 2315 
Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 1955 11 
etait une fois l'espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 2035 
La liberte d'aimer — 23 20 Nieuws 
- 2350 Agenda 3 - 2 3 5 5 Prelu
de a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Pro und 
contra — 21 15 Rudis Tagesshow 
— 21 45 Scheibenwischer (kaba-
reO — 2230 Tagesthemen — 
23 00 Das andere Lacheln (tv-speD 
— 1 00 Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Der grosse 
Preis - 20 50 Die Grosse Hilfe -
2100 Heute-Journal - 2120 
Kennzeichen D - 22 05 Wall soil n 
wir denn machen ohne den Tod — 
2345 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws - 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Die Nichtstuer 
(film) - 2155 Markt - 2240 
Familienrat — 2325 Nieuws 

LUX 

2100 Keuze filmprogramma Le 
prisonnier d Alcatraz of Razzia sur 
ia Schnouf 

Vrijdag 
NOVEMBER 

BRT 1 
14 00 Schooltelevisie - 18 00 Tik
tak - 1805Sesamstraat - 1820 
Klem klein kleutertje — 1835 
Loon naar werken (sociale zeker
heid) - 1907 Het Vrije Woord 
(socio-affektieve begeleiamg) — 
1945 Nieuws - 2015 Rollerball 
- 2215 Persona - 23 00 Nieuws 

BRT 2 
19 45 Nieuws — 2015 De Forsyte 
Saga - 21 05 Egon Schiele (dokJ 
— 21 55 Sibeliuskoncert 

(speD - 2015 Lou Grant (fJ -
21 05 Alle zegen komt van boven 
- 21 37 Nieuws — 21 55 Praten 
met de minister-president — 22 05 
He. IS dat mijn broeder ' (De Graal) 
(dokJ - 2310 Humanistisch Ver
b o n d - - 2 3 5 5 G u r ^ m o k e ( f J ^ 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjoumaal — 1857 De Smur
fen — 1922 Konsumentenöps. — 
1924 Marmelade Atkins in de ruim
te (film) - 2000 Nieuws - 2028 
Willem Ruis Lotto Show - 2200 
Een stukje hemel (f J - 23 00 Pisa 
- 2310 Achter het nieuwa — 
23 25 Haagse Bluf - 020 Nieuws. 

RTB 1 
19 30 Nieuws - 2 0 0 0 A s u i v r e — 
2120 Hariow (fJ - 2320 Nieuws. 

TF 1 
2000 Nieuws - 2030 Koncert 
Requiem in re mineur van Mozart 
- 2135 Madame S O S ( f ) -
22 30 Neon gebruikt in kunst foto
grafie, verlichting, enz — 2255 
Nieuws 

A 2 
20 00 Nieuws — 20 35 Toutes gnf-
fes dehors (fJ - 21 35 Apostro
phes - 2250 Nieuws - 2300 
L'imperatnce rouge (film) 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuwa — 1940 
Regionaal programma — 1955 11 
etait une fois l'espace — 2000 Les 
jeux de 20 heures (spel) - 2030 
D accord, pas d'accord (magJ — 
2035 Le nouveau vendredi — 
21 35 Les theatres de l'exces — 
22 30 Nieuws - 23 00 Prelude a la 
nuit 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Leoparden 
kusst man nicht (film) — 21 35 
Europa im vergleich — 2230 Ta
gesthemen - 2300 Die Sport-
schau — 2335 Der Chinese (tv-
film) — 1 05 Nieuws. 

ZDF 

NED 1 

18 58 Nieuws — 19 00 Klassewerk 

1900 Nieuws — 1930 Auslands-
journal — 2015 Aktenzeichen 
XY Ungelost — 21 15 Tegtmeier 
klart auf (fJ - 2200 Heute-Jour
nal - 2220 Aspekte - 2305 
Aktenzeichen X'V' ungelost — 
2315 Rufe mich in die lichte Feme 
— 045 Nieuwa 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws - 2000 
Nieuws — 2015 Landesspiegel 
- 21 00 Endlich 18 - Und was nun' ' 
- 21 30 Gott und die Wel t -
22 00 Malu (f J - 22 50 Kultur und 
Wissenschaft — 2350 Nieuws 

LUX 
2000 Le nche et le pauvre (fJ — 
2100 Fahrenheit 451 - 2245 
Chrono 
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Hugo De Ridder: 

m\ Kritisch bekeken 

„De keien van de Wetstraat" 
Het boek dat Hugo De Ridder geschreven heeft over ons politiek le
ven is zeer boeiend en zal velen interesseren omdat het een tip van de 
sluier oplicht die steeds over de gebeurtenissen gespreid wordt, ook 
en vooral door de journalisten die dikwijls geen gebruik maken van de 
informatie waarover ze beschikken om hun partij geen schade te 
berokkenen. Het doet mij denken aan het boek van Arnulf Baring 
„Machtswechsel", omwille van de aanpak en het doorlichten van de 
gebeurtenissen achter de gebeurtenissen om het zo uit te drukken. 
Wat zich afspeelt achter de schermen. 

, ' blijven Maar terloops mag wel 
eens aangestipt worden dat het 
de eerste en vooralsnog de laatste 
poging geweest is om aan de 
Vlaamse minderheid in Brussel tot 
op gemeentelijk vlak een statuut, 
bescherming en waarborgen te 
verlenen Ik heb daar zeer veel 
belang aan gehecht Sedertdien is 
er mets gebeurd en wordt de 
toestand, wat men ook moge be
weren, voor de Vlamingen in de 
Brusselse agglomeratie steeds 
maar dramatischer. 

Kritische 
kommentaar 
door 
een medespeler... 

Wanneer ik dit boek lees — met 
de kennis van zaken die ik als 
medespeler verworven heb — 
stel ik vast dat de auteur nu dingen 
schrijft en reveleert die hij op het 
ogenblik van de gebeurtenissen 
als journalist verzwegen heeft (bv 
het konflikt Martens-Tindemans) 
en dat hij ook in zijn boek zijn reve
laties stopt op een bepaald punt 

Wetstraat-doofpotten... 
De journalisten zijn erg kittelorig 
op het stuk van hun vrijheid, hun 
onafhankelijkheid, hun beroep
seer Het zou nochtans eerlijker 
zijn en meer klaarheid scheppen 
indien zij duidelijker zouden kun
nen uitkomen voor hun partijge
bondenheid of toehorigheid 
Ik heb steeds kunnen vaststellen 
dat ZIJ een deel informatie opzette
lijk achterhouden, de zaken voor
stellen en interpreteren in funktie 
van het belang van de partij waar
bij zij aanleunen. Dit blijkt nu duide
lijk uit dit openharig boek. De 
auteur bekent dat hij sommige 
perscampagnes stopgezet heeft 
alhoewel hij op het goede spoor 
zat Dit geldt bv. voor de zaak 
Anseele-Baudnn, waarin hij zich 
fel geëngageerd had. Hij schnjft 
nu over de zaak Pepermans en de 
tragische afloop ervan, en schrijft 
terecht dat er een ander, veel 
belangrijker schandaal was dat in 
den doofpot gestoken werd. De 
parlementaire onderzoekskom-
missie, die goed op weg was de 
waarheid te achterhalen, is een 
roemloze dood gestorven omdat 
ze doodgewoon niet meer werd 
samengeroepen 

Ik heb daar als lid van deze kom
missie tevergeefs tegen geprotes
teerd Maar toen zweeg Hugo De 
Ridder. Mijn indruk was toen dat 
gans de affaire begraven werd 
toen de socialisten dreigden met 
een dossier tegen minister De 
Saeger en de CVP in het gedrang 
kwam. 

Egmont... 
ledereen moet naar geweten han
delen en beoordelen wat er op het 
spel staat maar voor een journa
list kunnen dit ook partijbelangen 
zijn. Ik maak niemand een verwijt 
maar naar aanleiding van dit boek 
mag het wel eens duidelijk gezegd 
worden als waarschuwing voor 
het krantenlezend publiek. 
Het pakkendste gedeelte van dit 
boek is wel het relaas over de Eg-
mont-episode. De auteur heeft het 
niet over de inhoud van het Eg-
mont-pakt als dusdanig, maar over 
de gebeurtenissen er rond. Ik 
wens daar nu geen kommentaar 
op te geven. Veel zal betwist 

Parlementaire demokra-
tie bedreigd? 
Een ander aspekt dat in dit boek 
opvalt IS een zeker pessimisme 
over de gevaren die de parlemen
taire demokratie n ons land zou
den bedreigen Hugo De Ridder 
vraagt wie verdedigt in ons land 
de parlementaire demokratie nog? 
Maar wordt de parlementaire de
mokratie nu echt bedreigd in ons 
land en moet zij echt verdedigd 
worden? Ik geloof het met. Ik zetel 
haast 25 jaar in het parlement en 
heb het nooit anders geweten 
Steeds werd het parlement door 
de journalisten bekritizeerd Er is 

mi steeds een zekere naijver, 
afgunst C) bij vele journalisten 
t.ov parlementariërs 
In de houding en de mentaliteit van 
de bevolking t o v onze instellin
gen is er m.i niet zoveel veranderd 
in al die jaren De auteur zelf 
herinnert er aan hoe tien jaar 
geleden, in 1972, de toenmalige 
Kamervoorzitter, Achiel Van Ac
ker, het nodig oordeelde het parle
ment'te verdedigen Maar ten slot
te blijft het toch maar waar dat uit
eindelijk, in laatste instantie, de 
macht bij het parlement berust, 
afgezien van het gebruik dat het 
parlement zelf wenst te maken 
van deze macht. 

Geen enkele politieke partij van 
enige betekenis in ons land is 
tegen de parlementaire demokra
tie Groepen die dit wel doen 
hebben geen noemenswaardige 
aanhang Indien er al een bedrei
ging zou zijn komt deze veeleer 
van binnen dan van buitenuit Men 
moet geen geesten oproepen en 
geen stemming verwekken tegen 
het parlement Ik zeg niet dat de 
auteur dit doet. 

Integendeel kan zijn boek er toe 
bijdragen het publiek te doen in
zien hoe zwaar een politiek man
daat kan zijn, tot welke (soms 
onmenselijke) inspanningen en of
fers het noopt en hoe zwaar de 
verantwoordelijkheid en de psy
chische belasting kunnen wegen. 
Het is een verdienste van dit boek 
een licht te werpen op de menselij
ke achtergrond van het politiek 

Wetstraatjournalist Hugo De Ridder: keihard verhaal.. 

bedrijf, dat geen sinecure is voor 
wie het ernstig meent. 
Ik vermoed dat dit boek door 
velen met spanning zal gelezen 
worden en ik meen dat al wie zich 
aan ons politiek leven interesseert 
het moet lezen omdat het de 
moeite waard is. 
P.S Ik moet formeel de krasse 
bewering van de auteur tegen
spreken dat een fraktieleider een 
vergoeding van 700 000 fr. per 

jaar zou ontvangen. In de senaat 
alleszins is dit nog niet de helft van 
dit bedrag. En een auto met chauf
feur — zoals andere journalisten 
beweren — hebben we ook niet 
Slechte informatie of afgunst? 
Wat? 

Frans Van Der Eist 

— De keien van de Wetstraat, door 
Hugo De Ridder. Uitg.: Davidsfonds, 
Leuven. 410 fr. 

Zjef van Uytsel opende sfeervol 
„Derde Festival van het Vlaamse Chanson 

f f 

Met Zjef van Uytsel, een van de 
resterende echte kleinkunste
naars, zette het Mechels Miniatuur 
Teater in haar nieuwe zaal halfweg 
de Mechelse Hanswijkstraat haar 
derde kleinkunst- & chansonreeks 
in. De samenstelling van het pro
gramma werd aan de zowat dui
zend trouwe abonnees overgela
ten, en uit de formulieren bleek dat 
uit de vijftig artiesten Zjef van 
Uytsel, Conny van den Bosch, 
Willem Vermandere, Wim Decrae-
ne, Erik van Neygen en Johan 

r™~^~~—""^i 

In het MMT 
i te Mechelen 

Verminnen dé favorieten bleken 
te zijn Elk van hen kreeg dan ook 
drie dagen de schouwburg ter 
beschikking De inzet was Zjef 
van Uytsel en die bleek met zijn 
sfeervolle liedjes ongetwijfeld een 
„beste keuze". Conny van den 
Bosch, die veruit de beste score 
haalde, komt met haar volavond
programma van maandag 13 tot 
en met woensdag 15 december 
telkens om 20 u Willem Verman
dere komt reeds voor een derde 
keer in het MMT, en zingt ditmaal 
vooral werk uit zijn recente lang-
speler „Laat mi mor lopen". Wim 
Decraene, Erik van Neygen en 
Verminnen zijn eerder vernieu
wend te noemen als jongere klein-

kunstgeneratie, en brengen ook 
hun nieuwste chansonprogram
ma's 

Maar terug naar Zjef. Voor velen 
net zoals voor ons was het een 
paar jaar geleden dat we hem nog 
aan het werk zagen We herinner
den ons nog zijn prachtig Nekka-
optreden, waar hij toen als enige 
met zijn fijne liedjes, gekruid met 
maatschappij- en zelfkritiek, echt 
overeind bleef Zijn romantische 
wijze om de „massa" aan te pak
ken, gepaard aan een onvermoei
bare overtuigingskracht waren 
samen met de prachtige chansons 
die hij schreef dé ingrediënten. En 
deze blijken het bij zijn publiek nog 

steeds te doen, liedjes zoals „De 
Zotte Morgen" (met speelse volk-
swijsjes-medley tussendoor), 
„Houten Kop", het speelse „Hop 
Mariene", en het intimistische „Ik 
weet wel mijn lief": zij waren zijn 
eerste, en voor ons nog steeds dé 
favoriete plaat Tussendoor een 
paar nummers uit de tweede lp 
met „De zanger" en „De stilte van 
het land", en het sfeervolle „Tus
sen Antwerpen en Rotterdam". En 
„Laat alleen mijn goede vrienden 
over", nummer dat het eerste op
treden geslaagd afrondde, en 
waarmee Zjef duidelijk de hem 
trouw gebleven mensen in de zaal 
bedoelde. Het opgekomen publiek 
van vooral twens en dertigers had 

Zjef Van Uytsel: vroeger en nu-

wel even de tijd nodig om los te 
komen, maar stak dan zijn entoe-
siasme niet weg voor van Uytsels 
beste werk en waardeerde te
recht de nieuwere funky-getinte 
nummers, waarbij de gitaar van 
Ene Geirnaert, de klavieren en 
synthesizer van Dirk Joris samen 
met de ritmesektie vakkundig en 
pittig omlijstten Ook de nieuwe 
liedjes zoals „Winter" en „Teder
heid" (dat de titel wordt van de vol
gende elpee) werden goed ont
vangen. Terwijl het bluesnummer 
„Dan ben ik blij" als singel een 
geslaagde intro kan worden voor 
een jongere generatie luisteraars. 
Kortom een optreden waarbij de 
oude getrouwen zich met bekocht 
voelden, en het repertoire muzi
kaal naar de toekomst kijkt. 
„Ik denk nog wel aan die elpee in 
het Duits, met vertalingen van 
mijn beste nummers," vertelde 
Zjef ons achteraf, „maar de ti jd is 
er voor mij nog niet rijp voor. 
Hoewel ik weet dat het ginds wel 
iets zou kunnen doen. Maar Ik 
ben hard bezig aan nog een paar 
nummers voor de nieuwe plaat, 
die na de winter zou verschijnen. 
Voor de paar nieuwe nummers 
waren we op de planken nog wat 
onzeker, maar de tweede keer 
was „Tederheid" (als bisnummer) 
sterker dan tevoren." Wat wij ten 
volle beaamden, en nu al trachten 
naar het voorjaar dat met een 
nieuwe lente ook eindelijk na 
4 jaar een nieuwe Zjef van Uytsel-
plaat zal meebrengen. 

Sergius 

18 NOVEMBER 1982 
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Vlaamse pulp Is geen verloren proza (7) 
Over John Flanders kunnen 
wi j makkelijk een kloek 
boek samenstellen. Flan
ders is een biezonder 
boeiende figuur geweest en 
tevens laat hij een ontzaglijk 
oeuvre na, dat nog steeds 
niet in detail bestudeerd 
werd. Heiaas, over John 
Flanders bestaat er in het 
Nederlands slechts één 
boek(je), nl. het nummer 147 
van het VTB-maandschrift, 
geschreven door Albert van 
Hageland. 
In het Frans daarentegen 
bestaan er reeds 4 boeken 
over Jean Ray (alias John 
Flanders) en diens werk, 
zonder te spreken van talrij
ke tesissen, verhandelingen 
en proefschriften- Sommi
gen zullen opwerpen dat het 
Franstalige oeuvre van de in 
Gent geboren fantast, Jean 
Raymond Marie De Kremer 
(zoals zijn echte naam luid
de), het meest literaire was 
en daardoor meer Indruk 
maakte, maar dat is larie. 
Wie het geluk heeft het oeu
vre van Jean Ray/John Flan
ders in de beide talen te 
kennen, weet dat Ray niet 
moest onderdoen voor Flan

ders en vice versa. Het eer
ste feit dat zeer opmerkelijk 
moet benadrukt worden, wat 
de literaire roem van deze 
auteur betreft, is dat tijdens 
zijn teven onder de naam 
Flanders slechts jeugdboe
ken verschenen en zijn ove
rige werk verspreid tigt in 
ontelbare periodieken zodat 
men hem om die reden van 
den beginne af gekatalo-
geerd heeft in een verkeer
de richting. Men weet bo
vendien welke smalende 
opinie onze kritikasters aan 
„jeugdschrijver" hebben 
voorbehouden! 

Maar wat een merkwaardige 
figuur toch die John Flan
ders! 

Een auteur die onder de 
naam Jean Ray op weg Is 
naar volwaardige literaire 
roem en dan plots angstval
lig geweerd wordt uit het 
literaire kringetje, dan ge
noodzaakt Is over te scha
kelen tot populair proza, 
zich daarin tot een waar 
meester ontpopt maar jaren
lang gebukt loopt onder de 
bedenkelijke reputatie van 
„polygraar. 

Zoals gezegd werd Jean Ray
mond De Kremer geboren te Gent 
en wel op 8 juli 1887, waar hl] over
leed op 17 september 1964. Hij 
heeft zeker geen briljante studies 
gedaan en of er tijdens zijn jeugd-
en schooljaren enige aansporing 
bestond om een literaire loopbaan 
aan te vatten Is niet geweten. Zijn 
literair debuut dateert van 1907, 
wanneer hij gedichten en proza 
publiceert in de almanak van een 
studentenvereniging 't Zal wel 
gaan. In 1910 wordt hij klerk be
noemd bij de Gentse administratie. 
Dat zal hij tot in 1919 uithouden, 
maar inmiddels begint hij meer en 
meer te schrijven. De Franse 
schuilnaam „Jean Ray" duikt waar
schijnlijk voor het eerst op in 1911. 
Jean Ray schrijft nl. verzen en 
koepletten voor „revues". Lang
zaamaan maakt hij naam als „re-
vuïst" en zal in die hoedanigheid 
alle Gentse en zelfs vele Brussel
se schouwburgen en circussen 
leren kennen. 

Tot in het begin van de jaren 
twintig blijft hij op dit gebied aktief. 
Hij bouwt zich hiermede een ken
nissenkring op en brengt het zelfs 
tot een min of meer gevierd of be
kend auteur. Hij maakt kennis met 
Nini Balta, een actrice (ware naam: 
Virginie Bal), met wie hij in 1912 in_ 
het huwelijk treedt. Van de revues 
schakelt hij geleidelijk over naar 
een vorm van journalistiek en ern
stiger proza. 
Zo vindt men zijn naam weer In di
verse bladen zoals „Le Journal de 
Gand", „Ciné" en „L'amI du llvre". 
Hierin schrijft hij kritieken en levert 
korte verhalen en novellen. In 
1925 werpt hij grote ogen met de 
publikatie bij „La Renaissance du 
Livre" van zijn eerste bundel Les 
contes du whisky, die blijkbaar 
heel wat indruk maakt, lovende 
kritiek toegezwaaid krijgt en nog 
meer soortgelijk werk aankondigt. 
De evolutie van de als Jean Ray In 
het Gentse bekend geworden au
teur, is merkwaardig: van de kara-
mellenverzen uit de revues Is hij 
overgestapt naar een literair proza 
dat veelbelovend Is en sterke bin
dingen vertoont met het fantasti
sche van bv. Edgar Poe, Hanns 
Heinz Ewers, Hoffmann, Maurice 
Renard... Jean Ray is geen uil; hij 
evolueert met veel gemak en bluf. 

ja zelfs „machisme", tot In Parijse 
kringen waar hij kennis aanknoopt 
met gevierde auteurs als Maurice 
Renard, Colette, Albert Dubeux, 
Rosny... 
Hij heeft blijkbaar zijn richting ge
vonden en weet In zijn euforie 
geen blijf met zijn geluk. En dan Is 
het dat hij van zijn voetstuk valt. 
Gewikkeld in een sombere affaire 
van geldverduistering, wordt hij in 
1926 aangehouden en op 20 ja
nuari 1927 veroordeeld tot zes 
jaar en zes maanden gevangenis
straf. In een klap stuikt heel zijn 
wereldje in elkaar. Het zal jaren 
duren eer men hem dat zal verge
ven. Nu nog zijn er Gentse families 
bij wie de naam Jean Ray taboe Is, 
en het kan dan ook nauwelijks 
verbazing wekken dat men zulk 
een Internationaal gevierd auteur 
nog steeds niet met een straat
naam bedacht heeft. 
Om zijn voorbeeldig gedrag wordt 
hij reeds in 1929 vrijgelaten, maar 
de man die bij het buitenkomen 
aan de gevangenispoort werd op
gewacht door één van zijn 
schaars overgebleven vrienden, 
met name Clovis Baert (vertaler 
o.m. van Pierre Benolt) loopt nu 
geknakt door het leven. Van nu af 
aan zal de polygraaf aan het werk 
tiegen en gedurende twee decen
nia lang aan zijn schrijfmachine 
gekluisterd blijven. De man die 
ontelbare verhalen zal moeten 
schrijven om den brode. De man 
die op 42-jarige leeftijd een twee
de carrière begint, die lange tijd 
zelfs anoniem (of onder pseudo
niem beter gezegd) zal verlopen. 
Van nu af aan publiceert Jean 
Raymond De Kremer aan een 
helse kadans. Hij zal daarbij kun
nen rekenen op de aanmoediging 
en de goede wil van enkele ware 
vrienden, zoals de reeds genoem
de Clovis Baert Pater De Kesel, 
maar ook Rik Clément en Roland 
Stragliati, die allen samen zullen 
ijveren voor een — zij het laattijdi
ge — toch welgekomen erkenning 
die Jean Ray weer zal vooruitstu-
wen tot de hoogste trede van het 
literair panteon. 

Het pseudoniem John Flanders is 
ontstaan tijdens de gevangenisja
ren waar De Kremer niet alleen in 
de biblioteek werkte maar ook 
enkele verhalen schreef. Hij was in 

John Flanders, prins en 
bedelknaap der Vlaamse letteren 
korrespondentle gebleven met 
Pierre Goemaere van „La Revue 
Beige", aan wa hij zowel John 
Flanders als John M. Gloom als 
schrijversnaam voorstelde, Jean 
Ray zijnde voortaan uit den boze... 
Goemaere verwierp Gloom (te
recht) en het was dus onder de 
naam John Flanders dat van 1929 
af verhalen en reportages van 
John Flanders weer verschenen In 
„La Revue Beige". Onder die naam 
werd John Flanders van '31 af 
eveneens medewerker voor de 
„Goede Pers" van de Abdij van 
Averbode waarvoor hij in het Ne
derlands aan de „Vlaamsche Film-
kens" en In het Frans aan de 
Identieke „Presto-Films" meewerk
te. Heel eventjes kwam de naam 
Jean Ray nog om de hoek loeren 
met de verschijning in 1932 van de 
bundel „La croisière des ombres" 
maar daar bleef het bij. 

„Malpertuis" 
Clovis Baert bezorgde hem werk 
als redakteur van de lokale redak-
tie te Gent van de krant „De Dag", 
waarin reportages en korte stuk
jes verschenen. Voor een andere 
Gentse uitgever mocht ie de Ne
derlandstalige pulpreeks Harry 
Dickson vertalen In het Frans. Na 
een tijdje vond hij er meer genoe
gen in deze verhalen zelf te schrij
ven meestal op één week tijd (en 
niet op één nacht zoals men ons 
jaren heeft willen doen geloven). 
Voor het jeugdblad Bravo te Brus
sel begon hij dan feuilletons, 
sprookjes en korte verhalen te 
leveren ^nder-tlentaHen pseudo
niemen. Met zijn vriend Frits van 
den Berghe maakte hij, nog steeds 
voor Bravo, stripverhalen... En zo 
kunnen wij nog enkele bladen op
sommen. Dat alles in die jaren 
dertig... Het begin van de jaren 
veertig was rustiger. Hij maakte 
deel uit van „Les Auteurs Asso
ciés", een schrijverskoöperatief 
(en niet een obskure Waalse uit
gever zoals Hubert Lampo ooit 
schreeO. Hier publiceerde hij weer 
onder de naam Jean Ray zijn 
verhalen en romans, waaronder 
het kolossale meesterwerk „Mal-
pertuis" waar hij trouwens zeer 
lange tijd aan geschreven heeft. 
Maar na de bevrijding begon al
weer het helse werk. 
Hij werd één van de voornaamste 
leveranciers van Altiora (en Goe
de Pers) te Averbode, zowel voor 

„Zonneland" als voor de „Vlaam
sche Filmkens" en andere bladen. 
Voor „Het Volk" schreef hij in de 
krant maar ook in het „Zondags
blad" en „'t Kapoentje". Ook voor 
„TIntIn" en „Kuifje" leverde hij kor
te verhalen. 
In de jaren veertig zakte de Frans-
Italiaanse kineast en criticus Ro
land Stragliati af naar Gent maak
te kennis met Ray en zorgde er 
nadien voor dat Ray verscheen In 
de tijdschriften van Maurice Re
nault zowel „Mystère-Magazine" 
als in „Fiction". Kort daarop werd 
„Malpertuis" herdrukt door de gro
te Parijse uitgever van Belgische 
afkomst Denoël. De beste korte 
verhalen en novellen verschenen 
in feite in „Zondagsblad" enerzijds 
en In „Fiction" en „Audace" ander
zijds. Merkwaardig Is wat zich 
rond het verhaal „Gouden Tan
den" afspeelde, dat ten gevolge 
van een prijsvraag voor korte ver
halen als tweede prijs afgedrukt 
werd In „Ons Zondagsblad" en 
een ware storm ontketende bij 
geshockeerde lezers. Van toen af 
was de naam John Flanders In 
„Zondagsblad" taboe maar de 
hoofdredakteur Rik Clément zorg
de ervoor dat Johns verhalen ble
ven verschijnen, zij het onder an
dere pseudoniemen of anoniem... 
Datzelfde verhaal haalde dan In 
het Frans, in 1958, de prijs voor 
het beste verhaal van het literair 
tijdschrift „Audace"... Bij de publi
katie ervan werd er niet geprotes
teerd! Maar de ster van Jean Ray 
bleef stijgen en wanneer die van 
Flanders verdoken bleef en alleen 
bekend stond bij de lezers van 
Vlaamse Filmkens om reden dat 
er zo weinig boeken van John 
Flanders verschenen (enkel wat 
titels bij Altiora dat een eigen 
distributienet had en dat boeken 
schier niet in de boekhandel 
bracht). Zo bleef om de schrijvers
figuur van Flanders een waas han
gen dat voor Vlaanderen pas na 
zijn dood werd doorbroken. 

Zoete weerwraak 
Toen Henri Vernes uiteindelijk 
ultg. Gérard overtuigde Ray's ver
halen weer uit te geven (25 Hlstol-
res noires et fantastiques) in de 
Marabout pocketreeks, katapul
teerde deze publikatie Ray weer in 
het voetlicht van het Franse literai
re wereldje. Toen was er geen 
houden meer aan; alle Franse wer-

Fotodokument: een onuitgegeven lichtdrukmaal met een schrijvende 
John Flanders op de Dagen van de Poëzie aan de Leie, ingericht door 

Baziel De Craene... (foto stany) 

ken werden herdrukt nieuwe bun
dels samengesteld, herdruk van 
de anonieme Harry Dicksons, op
lagen die 100 tot 150.000 per titel 
haalden, belangstelling van pers, 
televisie, publiek... Het kon niet 
meer op! Tussen de publikatie van 
„25 Histoires noires et fantasti
ques" In 1961 en zijn dood heeft 
Jean Ray/John Flanders zoete ja
ren van weerwraak genoten... 
En eindelijk had men zich In Vlaan
deren rekenschap gegeven van 
het feit dat daar te Gent een 
fenomenale schrijver huisde die In 
het buitenland zoveel belangstel
ling uitlokte met vertalingen In hèt 
Duits, Portugees, Italiaans, Spaans, 
Engels... En na zijn dood bleef de 
belangstelling voor zijn oeuvre 
groeien! 

Hubert Lampo maar ook Albert 
van Hageland, pater De Kesel en 
Rik Clément' hebben heus heel 
wat gedaan langs Vlaamse zijde 
om dit werk openbaar te maken 
en te houden. 

Vlaamse Dickens 
Zovele jaren na zijn dood blijft 
John Flanders onafgebroken in de 
belangstelling. Toch moet het ons 
van het hart dat de auteur niet al
tijd optimaal gediend wordt door 
zijn uitgevers. Zo beging men bij 
Altiora (Averbode) de majestelts-
schennis om de zoveelste druk 
van de bestseller „Spoken op de 
ruwe heide" te „vernederiandsen" 
waardoor enorm veel van Flan
ders zo typische taal en sfeer
schepping verioren ging. Bij ande
re uitgevers verschenen dan weer 
bundelingen van lukraak gekozen 
verhalen, daar waar het enorme 
oeuvre van de Gentse fantast stof 
biedt voor zowel „tematlsche" 
bundels als uitgaven naar vorm 
(verhalen, romans, strips). Het 
oeuvre van Flanders Is zo njk en 
zo dynamisch dat het nog steeds 
vlot leesbaar blijft. Van de In deze 
reeks behandelde auteurs Is hij de 
enige die zonder drastische In
greep nog steeds kan herdrukt en 
gelezen worden. Zijn tematlek Is 
biezonder rijk als men rekening 
houdt met het feit dat hij zich 
uitleefde in avonturen en mysterie-
verhalen Zijn speurdersromans 
en verhalen zijn erg Brits van 
sfeer, opbouw en uitwerking; zijn 
avonturen op zee en zijn dieren
verhalen maken van hem de 
Vlaamse Melville of Jack London 
(herlees bv. een puur meester
werk als „Een roman van de 
zee"!); zijn jeugdverhalen, in het 
verleden van Engeland gesitueerd, 
en vaak op het randje van het ge
schiedkundige af maar tevens 
godsdienstig en zelfs sociaal van 
onderwerp, maken van hem de 
Vlaamse Dickens... Hij is niet alleen 
onze eerste en grootste Vlaamse 
detectiveschrijver geweest hij is 
niet alleen een grootmeester inza
ke fantastiek, hij is ook een prima 
jeugdschrijver geweest. Het is niet 
omdat er thans een kloof ontstaan 
IS tussen jeugdliteratuur van nu en 
vroeger dat men per se het pure 
genot van lektuur omwille van 
lektuur in de vorm van spannende 
verhalen — want dat zijn ze! — 
moet overboord tillen. Én In die 
optiek blijft John Flanders die man 
die dertig jaar lang publiek na 
publiek in de ban hield en duizen
den lezers zowel jong als oud, van 
Frankrijk tot Nederland, de lok
roep van het avontuur op een 
blaadje p'rezenteerde. Ko Thurn 

Volgende week (slot) 
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16 m 
Onomkeerbaar proces 

Briljante armoezaaiers 
De onverbeterlijken onder ons, en daar horen wij dus bij, hebben 
vorige week woensdag naar „TF 1" gekeken. De vriendschappelijke 
voetbalinterland tussen Nederland en Frankrijk stemde ons nieuws
gierig. Hoe boeiend zou een partij „zonder inzet" nog kunnen zijn en in 
welk stadium van verval zou het Nederlands voetbal nu precies ver
keren? Het heeft een tijdje geduurd eer wij echt oog kregen voor de 
match. Omdat we schrokken van de ijzingwekkende leegte rond het 
veld. Voetbal zonder toeschouwers heeft geen toekomst. Het wordt 
de hoogste tijd dat de respektievelijke voetbalbonden zich daarover 
beraden en de nodige voorzieningen treffen. De woorden van Ben van 
Gelder, eens de manager van het toen gevreesde PSV Eindhoven, 
dreigen immers werkelijkheid te worden. „Er komt een tijd dat voetbal 
wordt gespeeld in lege stadions voor de televisiecamera's (en voor 
de publiciteitspanelen-}'aldus de zakelijke Nederlander, heel toeval
lig de manager van één der meest gecommercializeerde klubs van Eu
ropa-

Heel kort maar: de voetballiefheb
bers zijn oververzadigd. Zij kun
nen het allennaal niet meer door
slikken in ons „gekabeld" landje. 
Wie wil ziet w/ekelijks uitvoerige 
l)eeldverslagen van het Belgisch, 
Nederlands, Duits, Frans en (In 
West-Vlaanderen) Engels voetbal. 
De brave burger houdt er een 
indigestie aan over. En hij is zeker 
niet meer bereid almaar meer geld 
neer te tellen wanneer hij toch nog 
eens lijfelijk in een stadion wil 
aanwezig zijn. Hij heeft overigens 
overschot van gelijk. Toch vrezen 
we dat er niet zo snel verandering 
in komt Tenminste niet indien de 
televisiestations „blijven betalen" 
(en niet weinig...) en „blijven rekla-
me slikken". Waar en wanneer het 
zal eindigen kan momenteel onmo
gelijk worden voorspeld maar dat 
er ergens een grens moet bestaan 
lijkt ons toch waarschijnlijk. 

Terug naar de match evenwel: 
vermits er geen inzet aan was 
verbonden werden de Nederlan
ders nooit verleid tot het aanwen
den van lichamelijk geweld, in hun 
gloriejaren een van hun felste 
troeven, en werden zij speltech-
nisch gewoonweg overspeeld 
door de vaardige en bedreven 
Fransen die toch wel over een 
onuitputtelijk spelersreservoir 
schijnen te beschikken. Frankrijk 
won ruim verdiend Sportief staat 
het er als voetbalnatie goed voor 
maar bestuurlijk-organizatorisch 
dreigt de chaos. 

Met enige verbeelding zouden wij 
van „briljante armoezaaiers" dur
ven gewagen. De Franse klubs 
zijn vrijwel allen nooddruftig. Zij 
„vreten" subsidies, boren alle mo
gelijk extra-sportieve bronnen aan, 
geraken om beurten verwikkeld in 
fraude-schandalen, lokken gemid
deld geen vijfduizend toeschou
wers en leven allen zonder uitzon
dering ver boven hun stand. 
De Franse voetbalbond is niet 
blind „gebleven" voor deze tragi
sche ontwikkelingen. Het heeft 
een saneringsplan uitgewerkt dat 
menige Belgische klub de adem 
zou afsnijden. 

In 1981-1982 zouden de tekorten 
van de eerstedivisieklubs opgelo
pen zijn tot om en bij de negen
honderd miljoen Belgische frank. 
En dit ondanks het feit dat heel 
wat gemeenten opdraaien voor 
onderhouds- en exploitatiekos
ten... De loonkost zou in de Franse 
klubs evenwel de verbeelding tar
ten. Het is geweten: Frankrijk is 
het land van de arme klubs en de 
rijke spelers. Transferbedragen 
worden nog amper betaald. De 

miljoenen komen nagenoeg on
veranderlijk in de zakken van de 
spelers terecht... 

De Franse bond hoopt nu op de 
totstandkoming van een kollektie-
ve arbeidsovereenkomst waarbij 
de lonen van de spelers volgens 
welbepaalde barema's zouden ge
regeld worden. Daarnaast wil men 
een invoerstop op buitenlanders 
instellen. Daarmee wordt niet en
kel een financieel maar ook een 
sportief doel gediend en verder 
wil men ook de binnenlandse 
transfermarkt reglementeren. 
Kontrakten zouden niet langer tus
sentijds mogen worden opgezegd 
en per seizoen zouden maar twee 
spelers mogen worden gekocht of 
verkocht 

Om de uitvoering van deze maat
regelen — ook in Frankrijk zijn de 
voetballeiders onwaarschijnlijk ge
haaid wanneer wetten en regle
menten moeten worden omzeild 
— te waarborgen zouden de 
klubs minstens één vertegen
woordiger van de subsidiegevers 
(de gemeenten en/of de over
heid) in hun bestuur moeten opne
men en tevens zouden zij hun 
boekhouding en administratie on

der toezicht van door de staat 
erkende accountantsbureaus 
moeten stellen... 

Geef toe dat het niet mis is en bij 
ons voorlopig ondenkbaar. Wij 
zeggen wel voorlopig want het 
zou niet de eerste keer zijn dat 
men van de nood een deugd moet 
maken. Wij blijven overigens sterk 
gekant tegen inmenging van de 
overheid in sportieve aangelegen
heden. 

Maar het zou geen kwaad kunnen 
indien de bond bij ons klaarheid 
moest gebieden in financiële 
vraagstukken. Het is een publiek 
geheim dat veel klubs in de rode 
cijfers leven, dat zij hun verlies 
menen te kunnen verantwoorden 
door te verwijzen naar het spe
lerskapitaal. Een hoogst riskante 
redenering overigens die volko
men afhankelijk is van ekonomi-
sche wetten waarmee in de huidi
ge krisistijd nogal wordt gespot 
Maar het moet wel erg scheef 
zitten als men hoort dat de ene 
eersteklasseklub de andere van 
bedrog verdenkt wanneer de in
komsten van bekerwedstrijden 
moeten worden verdeeld. Het be
wijst hoe groot de malaise op 
financieel gebied wel moet zijn. 
Maar bij ons is het gewoonte de 
armoede in verhulde waardigheid 
te dragen. Tot de situatie volko
men onhoudbaar wordt We heb
ben al genoeg voorbeelden gehad 
(Union, Sporting en Olympic Char
leroi, Club Brugge van het b)egin 
der jaren zeventig. Racing White 
enzovoorO. 

Wat de heren Sastre (voorzitter 
van de Franse voetbalbond) en 
Sadoul (voorzitter van de sektie 
„betaald voetbal") in Frankrijk pro
beren te realizeren is lovenswaar
dig. 

Het is een jaarlijks weerkerend 
verschijnsel. In de maand novem
ber klaagt men steen en been 
over de teleurgang van het baan-
wielrennen. De klacht kan kort 
worden geformuleerd: geen pis-
tiers, geen meetings, geen pu
bliek- Niets eigenlijk. 
De traditionele allerzielengezan-
gen van de wielersport klonken 
in de voorbije week nog scher
per, nog pijnlijker. Patrick Sercu, 
ongetwijfeld één der grootste 
pistiers uit de geschiedenis, is 
niet meer van zijn voornemen af 
te brengen: in de lente kapt hij 
definitief met de houden band. 
Hij wordt misschien nog wel 
eens baandirekteur of jeugdop-
leider maar aan de start van een 
zesdaagse of een koppelrit hoeft 
men hem niet meer te verwach
ten. Volledigheidshalve voegen 
we er aan toe dat Sercu vorige 
week dinsdag met Pijnen de Zes
daagse van München won en 

Puur machtsmisbruik 
Indien Félix Levitan zijn zin krijgt 
en daar lioeft niet aan getwijfeld te 
worden, rijden een aantal van de 
beste renners ter wereld van 8 tot 
10 april in „ The first Tour of Ameri
ca". De benaming van de drie
daagse rittenwedstrijd is uiteraard 
ontsproten aan het brein van een 
nazaat van „Ie roi soleil" want de 
coureurs zullen enkel in het noor
den van de staat Virginia op de pe
dalen trappen. 
Félix Lévitan heeft momenteel het 
toppunt van de macht bereikt Hij 
doet met wielersport wat hij wil 
Niet omdat hij zo een verlichte 
geest is maar wel, en dat wordt al
maar duidelijker, omdat geen 
bondsleider — in België niet, in 
Italië niet, in Frankrijk niet en ook 
elders niet — enig gezag kan 
inbrengen tegen de grillen van de 
Franse wielermiljonair De interna
tionale wielersport verstikt in on
bekwaamheid, in monumentale on
kunde. 

Félix Lévitan denkt in bankbiljet
ten. Om de sport bekommert de 
man zich al lang niet meer. Nu 
durft hij het zowaar aan de nieuw
ste rittenwedstrijd midden in het 
klassiek voorseizoen te program
meren. Een deel van de internatio

nale wielertop blijft gegarandeerd 
afwezig in Parijs—Roubaix en in 
Gent-Wevelgem. Dat staat nu al 
vast Want het hoeft geen betoog 
dat de 100.000 dollar prijzengeld 
en de royale startpremies vele 
hoofden op hol zullen jagen. Lévi
tan wil natuurlijk een „nieuwe 
markt" veroveren. Een aantal com
merciële televisiestations zullen 
harde dollars naar de kas van de 
Zonnekoning laten afvloeien. In
dien het ooit moest meevallen — 
en nu er toevallig een aantal En-
gelssorekende toprijders als Le

mend, Boyer, Anderson, Kelly en 
Roche voorhanden zijn is dit niet 
helemaal uit te sluiten — vindt hij 
ginder misschien ook nog een 
aantal nieuwe sponsors... Dat hij 
intussen de piek van het Europese 
wielerseizoen heeft „platgevijld" is 
hem geen zorg. Hij is werkelijk tot 
alles in staat indien hij enig finan
cieel voordeel „ruikt". Over een 
paar jaar kunnen de Fabri's en 
andere Europese bondsflurken 
dat aan de borst van de journalis
ten komen uithuilen... „Dat Lévitan 
alles heeft kapot gemaakt en dat 
zij het altijd wel geweten hebben..." 

Niet Lévitan is de gek of onverlaat, 
wel zij die hem laten betijen. Het 
ganse projekt moet nog door een 
paar „sluizen" van de Internationa
le Wielerunie. Wij zijn benieuwd of 
iemand de moed zal durven op
brengen de zoveelste vorm van 
machtsmisbruik aan de kaak te 
stellen. Voor ons mag Lévitan de 
hele zomer door met zijn kursus 
naar de States trekken maar van 
het klassieke voorseizoen, het eni
ge sportieve houvast dat de in 
grote ademnood verkerende wie
lersport nog overblijft, zou hij zijn 
poten moeten afhouden. Zoniet 
wordt de ravage onoverzienlijk. 

twee dagen nadien in het Gents 
Kuipke nog maar eens Europees 
kampioen ploegkoersen werd. 
Met ronduit verpletterend over
wicht 

Eigenlijk zouden we er niet veel 
woorden mogen aan vuil maken. 
Alles wijst er op dat we met de 
baanwielrennerij voor een onom
keerbaar proces staan. Geen 
mens die er nog echt interesse 
kan voor opbrengen. 

Hoe het komt kan moeilijk wor
den achterhaald. Een aantal fak-
toren van sportieve en extra-
sportieve aard hebben de geloof
waardigheid van het bedrijf in 
hoge mate aangetast Niet nu of 
gisteren maar voor een tiental 
jaar. Toen werd de neergang in
geluid en het heeft misschien te 
lang geduurd alvorens men naar 
„remedies" is beginnen zoeken. 
De rekening die nu moet veref
fend worden loopt dan ook hoog, 
en eigenlijk te hoog, op. Indien er 
zich geen spectaculaire ontwik
kelingen voordoen — drastische 
vermindering van het aantal weg
wedstrijden en verhoogde be
langstelling van de sponsors 
voor het pistewerk waardoor de 
„honger" naar het veloke weer 
enigszins zou worden aange
scherpt — ziet niemand nog een 
uitkomst 

De tijd van de duels tussen Van 
Steenbergen en Van Looy is ver 
verleden. De wielersport heeft 
nood aan vedetten, aan kampioe
nen die hun bedrijvigheid gelijke
lijk over het seizoen verdelen en 
die elkaar niet voordurend uit de 
weg wensen te lopen. Op het 
ogenblik dat de massa potentiële 
wielerliefhebbers zich opnieuw 
met een paar kampioenen kan 
gaan identificeren komt er moge
lijk een heropleving. Blijft de 
vraag of dit echt mogelijk is in 
een tijd waarin de mensen kun
nen kiezen uit een eindeloze 
reeks ontspanningsmogelijkhe-
den-

Hoe dan ook, de kans bestaat dat 
de wielerbedrijvigheid op de pis
tes door het vertrek van de 
grootmeester uit Roeselare nog 
een stukje grijzer, nog een stukje 
doodser wordt want er kondigen 
zich heus geen opvolgers aan. 
Hier niet en ook in het buitenland 
niet-
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Volksunie 

UITNODIGING 
A A N DE MEER DAN 800 VU-RAADSLEDEN, 

DE 140 VU-SCHEPENEN 
EN DE 24 VU-BURGEMEESTERS. 

BRUSSEL — De stembusdag 
van 10 oktober l.l. is voor de 
Volksunie wei een biezondere 
dag geweest Kon het anders met 
liet nummer 13? Na een intense 
kiesstrijd waarbij honderden VU-
afdellngen, duizenden VU-kandi-
daten en nog eens zoveel fami
lies dag en nacht in touw waren 
leek het wel een andere oktober
revolutie. 

Rond en even na middernacht van 
die tiende oktober werd alles dui
delijk de Volksunie stuurt vanaf 
1 januan 1983 meer dan 800 
raadsleden naar Vlaamse ge
meenteraden, 140 VU-mandata-
rissen zullen in schepenkolleges 
het gemeentebeleid mee bepalen, 
24 VU-verkozenen zullen het 
hoge maar zware ambt van burge
meester dragen Werkelijk van de 
zee tot de Kempen breken onze 
gemeentemandatarissen door 

Nog nooit telde het Vlaams natio
nalisme zoveel sjerpen, nog nooit 
kregen de Vlaams-nationalisten 
zo'n stevige poot in de gemeente
huizen (Men IS er op de sekreta-
riaten van de traditionele partijen 
nog met over uitgepraat') 

Doorbraak betekent echter met 
alleen „groot sukses" maar ook de 
bestendige zorg om de mandata
rissen én de afdelingen te begelei
den en bij te scholen De door
braak van 10-10 wijst meer dan 
ooit de noodzaak van een goed 
gestruktureerde en goeddraaien-
de Vereniging van Vlaamse Man
datarissen (VVM) aani 

Vanuit die bekommernis hebben 
algemeen voorzitter Vic Anciaux, 
het partijbestuur en de W M een 
reeks van provinciale VVM-bij-
eenkomsten op touw gezet Deze 
dagen werden de eerste uitnodi

gingen daartoe verstuurd Wat is 
er precies aan de hand"? 

Per provincie komen al de VU-
mandatarissen, de bestuursleden 
en het VU-kader samen voor een 
eerste VVM-werkvergadenng en 
een overwinningsreceptie Vijf 
steden of gemeenten waar de VU 

mee achter de bestuurstafel zit 
werden daarvoor uitgekozen 

Hoe zit zo'n bijeenkomst ineen? 
Om 10 u verzamelen voor een 
korte werkvergadenng met de 
V V M Burgemeester-kamerlid 
Jaak Gabnels (Bree) en algemeen 
voorzitter Vic Anciaux (gemeente
raadslid te Brussel) zullen telkens 
aanwezig zijn 

Daarna feestelijke receptie' 
Het spreekt vanzelf dat elke ver-
kozene (ouwe rat of neofiet) daar
bij verwacht wordt i 

Waar en wanneer? 
Zaterdag, 27 november provincie 
Antwerpen- „Mechels Miniatuur-
teater", Hanswijckstraat 63, 2800 
Mechelen 

Zondag, 28 november provincie 
Brabant' Zaal „Aroma", Mechelse-
steenweg, 3020 Herent 

Zaterdag, 4 december provincie 
West-Vlaanderen: Lokaal „Spor
tief", Meensesteenweg 118, 8700 
Izegem 

Zondag, 5 december provincie 
Oost-Vlaanderen: Lokaal „Nan
tes", Grote Markt 2700 Sint-Ni-
klaas 

Zondag, 12 december provincie 
Limburg: Zaal „Edelweiss", St-
Lambertuslaan 46, 3740 Bilzen 

Telkens om 10 u, einde rond de 
middag 

Omdat het partijbestuur en de 
V V M van deze eerste bijeen
komst veel verwachten rekenen 
ZIJ er op alle VU-mandatanssen op 
een van deze vijf feestelijke toe
standen te mogen ontmoeten 

Tot dan! 

Aktie 

„Hart van Brabant" 
afgesloten 

170.000 fr. Vlaamse solidariteit 
Een maand na de stembusdag van 10 oktober werd de aktie 
„Hart van Brabant" afgesloten 
Deze week publiceren wij de laatst binnengelopen bedragen 
Aan de financiële verantwoordelijken van de aktie kon dank zij 
de tussenkomst van ons weekblad en de vele milde steuners 
onder onze lezers een bedrag van 169 352 fr overhandigd 
worden 
Het geld werd goed besteed i Dank om die hartelijke (Vlaam
se) solidanteiti 

Totaal vierde lijst 
vu-Geel 
A W Antwerpen 
VU-arr Kortrijk 
Totaal steunlijst 

166852 
1000 

500 
1000 

169352 

De Duitse 
gemeenschap 
leren kennen 
Het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel vzw organizeert een verlengd 
weekend in Duits-Oost-Belgie om de 
Duitstaligen beter te leren kennen 
Vanuit het Missionhaus in Montenau 
(gemeente Amel bij Sankt-Vith) zullen 
we die Duitstalige gemeenschap haar 
leef- en denkwereld en vooral ook haar 
ruimtelijk kader leren kennen 
Naast inleidingen in de politieke histo
rische, socio-ekonomische en linguïsti
sche situatie van deze derde Belgen" 
laat de kursus verder ruimschoots 
streekverkenning en natuurexploratie 
aan bod komen 

De kennismaking gaat door van zater
dagvoormiddag 18 december tot 
woensdagnamiddag 22 december in 
het Missionhaus Montenau 21 te 
Amel tel 080-349577 Bijdrage 
5 000 fr 4 500 fr (studenten en met-
werkenden) 
Inschrijving Vormingscentrum Lode
wijk Dosfel vzw Bennesteeg 4 9000 
Gent, tel 091-257527 Of door het 
storten van de deelnemersbijdrage op 
bankrekeningnummer 068-0638900-85 
van het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel vzw - Gent met vermelding van 
uw naam en adres. 

Abonnementenslag '82-

Top 20 
1 Enk Vandewalle (Izeqem) 

2 Anny Lenaerts (Wilrijk) 

3 Paul Cresens (Diest) 

4 Rik Haelterman (Denderwindeke) 

5 VU-Wommelgem 

6 Firmin De Blieck (Neder-Overheembeek) 
Jan Van Dooren (St-Martens-Latem) 

8 Jan Caudron (Aalst) 
Lieve Favoreel (Lauwe) 
Georges Raes (Ledegem) 

11 Jozef Verhaeghe (Oostende) 
VU-Antwerpen-Stad 

13 VU-Essen 

14 Willy Kuijpers (Herent) 

15 Freddy Baert (De Haan) 
Maurits Passchijn (Meise) 

17 Clem De Ranter (Hoboken) 
Frans Kuijpers (Zoersel) 
Fred Stevens (Duffel) 
Frans Van Dessel (Nijlen) 
VU-Kruibeke 
VU-Zedelgem 

'83 

348 

252 

168 

156 

144 

120 
120 

96 
96 
96 

84 
84 

72 

60 

48 
48 

36 
36 
36 
36 
36 
36 
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Antwerpen gastvrij? Onverdraagzaam! 

Antwerpse politie trad hard op 
tegen amnestie-eisers 

ANTWERPEN 

De huidige burgemeesteres van Ant
werpen heeft al in ontelbare toespra
ken gewezen op de openheid en de 
gastvrijheid van Antwerpen Op 
11 november II hebben we hiervan 
een staaltje gezien n a v van de am
nestie-manifestatie die moest plaats
vinden 
Naar stilaan traditionele gewoonte or-
ganizeert het Taalaktie-komitee op 
11 november amnestie-akties, in ver
schillende Vlaamse steden Niet overal 
zonder moeilijkheden op voorhand, 
maar uiteindelijk toch zonder proble
men tijens de aktie zelf, konden aldus 
akties doorgaan in Aalst, Brugge, Gent, 
Hasselt, Leuven en Turnhout Klap op 
de vuurpijl was een aflossingsfakkel-
loop van Brussel naar Anwterpen 
Waar men in het Brusselse aanvanke
lijk erg weigerachtig tegenover de 
amnestie-initiatieven op 11 november 
stond, IS uiteindelijk alles rustig kunnen 
doorgaan Daar heeft blijkbaar gezond 
verstand het gehaald op patriottische 
emoties Iets na negenen konden we 
onder het toekijkend oog van politie en 
BOB bloemen neerleggen aan de 
muur van de rijkswachtkazerne, waar 
36 jaar geleden August Borms werd 
vermoord Dan vertrok de fakkelloop 
langs de VUB-campus en de BRT-
gebouwen richting Machelen Alles 
verliep rustig en zonder problemen, 
integendeel zelfs, we kregen politiebe
geleiding Verder ging het rustig naar 
Mechelen, waar ook de politie ons 
stond op te wachten om ons veilig 
door het stadsverkeer te loodsen In 
Kontich kregen we een middagmaal 
aangeboden in het lokaal Alkazar (het 
was echte lekkere hutsepot. Ward) 

Agenten, bloed en t r a n e n . 

Senator Wal ter Peeters opge
pakt -

K€RC1€ 
• Juffrouw, 22 jaar, steno-dak-
tylo Ctweetalig) zoekt half- of 
part-time werk Omgeving Brus
sel, Halle, Lennik Voor inlichtin
gen tel 02-5325314, PMG Cen
trum Lennik, Kroonstraat 1,1680 
Lennik. 

• Metser met ± 25 jaar erva-
nng - houder van njbewijs D met 
medische schifting zoekt een be
trekking Is bereid om het even 
wat in die sektor te aanvaarden 
zoals b v chauffeur 

Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator, 
A Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge, tel 091-307287 

Vanuit Kontich ging het dan verder 
over Edegem, Mortsel om zo naar 
Berchem-station te lopen, telkens on
der politiebegeleiding Aan Berchem-
station stond al een politiemacht klaar, 
om toch maar te verhinderen dat een 
meter verder zou gelopen worden Na 
wat over-en-weer-gepraat met de poli
tiemensen, werd besloten te trachten 
om individueel de dierentuin te berei
ken, waar de slotmanifestaties moest 
plaatshebben Ondertussen hadden 
zich al enkele honderden manifestan
ten, die met meegedaan hadden aan 
de fakkelloop, zich naar de dierentuin 
begeven tegen 15 u Reeds vanaf half-
dne kon men zingende en roepende 
mensen voor amnestie horen pleiten in 
het stadscentrum En dan gebeurde 
het opeens De politie ontwaardde een 
commilito met een KVHV-vlag Dat 
was het sein voor een eerste, zeer he
vige charge 
Mensen werden afgetuigd en opge
pakt zonder enige reden De manifes
tanten stoven uit elkaar in het stations
kwartier en op de De Keyserlei Overal 
weerklonken amnestiekreten en -liede
ren Charge na charge volgde Eén van 
de eerst opgepakten was VU-senator 
Walter Peeters, die nog op zijn parle
mentaire onschendbaarheid wees, 
maar mets kon baten Het politie-optre-
den werd harder De gewone man in 
de straat sprak zeer verbolgen over 
het politie-optreden Sommigen begon
nen zelfs sympatizerend mee te mani
festeren Kreten als „Polen-Belgie poli
tiestaat" waren met uit de lucht Dat 
was te veel Opnieuw werd gechar
geerd Opnieuw vielen harde klappen 
Na enkele uren strijd gingen de mani
festanten naar huis Ontmoedigd maar 
vol woede om dit harde politie-optre-
den Gelukkig vielen er slechts twee 
met erg zwaargewonden, wat als een 
wonder mag genoemd worden De 
meeste opgepakten, werden nog de
zelfde avond vrijgelaten Walter Pee
ters beloofde dat men er nog zou van 
horen in het parlement Twee opge
pakten bleven aangehouden tot vrij
dagavond omstreeks 19 u Beiden 
worden ervan beschuldigd opzettelijke 
slagen en verwondingen te hebben 
toegebracht aan een politieman, zodat 
die een aantal dagen werkonbekwaam 
zou zijn Andere politiemensen kunnen 
getuigen dat deze mensen mets ge
daan hebben Men zocht gewoon en
kele slachtoffers, om hen een en ander 
in de schoenen te kunnen schuiven 
's Avonds omstreeks 20 u is men er 
dan toch in geslaagd om symbolisch 
bloemen neer te leggen aan de dieren
tuin, met een groepje van een 50-tal 
mensen 

Niemand heeft de Antwerpse politie 
ooit zo hard weten optreden Het was 
voor iedereen onbegrijpelijk 
Antwerpen kan misschien eens aan 
Brussel vragen hoeveel de amnestie-
mamftaties de stad heeft gekost Even 
vergelijken Brussel inzet 2 politie
mensen, eén politiewagen, enkele 
BOB'ers Antwerpen inzet tientallen, 
misschien wel honderden politie-agen-
ten, enkele tientallen wagens en ook 
nog de rijkswacht die verdekt stond 
opgesteld 
Je acht het in deze tijd haast met meer 
mogelijk 
Hierrond moeten dnngende vragen 
gesteld worden, zowel in de Antwerp
se gemeenteraad, als in het parlement i 

Winfried Vangramberen 

10de Nacht van de Vriendschap 
2de LUSTRUMBAL 

Feestzaal Apol lo „ A l p h e u s d a l " 
F. Wlll iotstraat^22, Berchem 

Z a t e r d a g 4 d e c 1982 o m 21 u. 
D e u r e n 20 u. 30 

O r k e s t : M idn igh t T e a m 
me t J a c q u e s R a y m o n d 
Toegangskaar t 150 f r. 

Alle VU-kandIdaten van 10-10 zijn de eregasten van deze 
feestavond, hun wordt een passende hulde gebracht! 

Sierpleister 
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 o p de deur 

NOVEMBER 

20 EDEGEM: kaartavond om 20 u 15 in lokaal Dne Eiken Inrichting 
VNSE 

20 HOBOKEN : overwinningsdansfeest „Nacht van een van de acht" 
in zaal van de gemeentelijke onderwijsinstelling. Wijk Molen, Hei
destraat 172 (hoek Onderwijzerstraaü, om 20 u 30 Inkom 50 fr, 
met gratis tombola 

24 BERCHEM: Voordracht „Wie, wat en hoe in de Vlaamse 
regering" om 20 uur in het Kultureel Centrum, Driekoningenstraat 
126 Spreker, mevrouw Rika De Backer-Van Ocken, senator Or-
gamzatie FVV 

DECEMBER 

4 KONINGSHOOIKT: Jaarlijks VU-bal in parochiezaal, Mechel-
baan Om 20 uur. Orkest The Saints Inkom- 70 fr. 

5 HULSHOUT: Sinterklaasfeest in parochiezaal. Grote Baan 112. 
Om 1330 u Inschrijven op nr 015-22.36.13 

10 TURNHOUT: VU-herfstbal om 20 uur in zaal „Den boomgaard". 
Boomgaardplein 42 Tijdens het bal overhandiging van de „reis 
naar Parijs", aan de winnaar van de akbe ter gelegenheid van de 
gemeenteraadsverkiezingen. ' 

Hoe druk ik 
me vlotter uit 
ORIS vzw organizeert een weekend 
vlotter spreken voor „gevorderden' of 
voor hen die op dit vlak reeds een be
paalde bijscholing volgden Dit week
end gaat door te Bouwel (Herentals) 
van vrijdagavond 3 december tot zon
dagavond 5 december 
Inlichtingen ORIS vzw, Cogels-Osylei 
3, 2600 Berchem (03-236.9487) 

Nieuw 
leven 
te Ekeren 

BIJ Eddy Van Opstal en Magda 
Ongena werd een kindje geboren op 
31 oktober '82 kregen Bart en Wim 
een flinke zus. Elke Van harte geluk 
gewenst en doe zo verder Eddy en 
Magdal 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden .spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
.Tönissteiner Sprudel». 
Bi) de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha3r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heet erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.03.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enk,el 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2 chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bi) 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 
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In de Oostvlaamse provincieraad 

Oost-Vlaanderen, zijn 
goevemeur en zijn dure wind... 

OOST-VUU\NDEREN 

De provincieraadszitt ing van oktober 1982 kenmerkte zich door de zichtbare 
vermoeidheid van haast alle raadsleden die zich door de gemeenteraadsver
kiezingen hadden geworsteld en waarvan de belangstelling duidelijk uitging 
naar de vorming van allerlei koaltties, eerder dan interesse te betonen voor 
een begroting van rond de drie miljard gewone uitgaven en van rond het an
derhalf miljard buitengewone uitgaven De bar bewees eens te meer zijn niet te 
onderschatten sociale rol na elke stemming of voor elke tussenkomst van een 
bepaalde deputee haastten de raadsleden zich naar de plek waar de polit ieke 
en andere dorst kan gelaafd worden 

Tijdens de traditionele openingstoe
spraken formuleerde de fraktieleider 
van de SP bittere opmerkingen over 
de koalitievorming voor de Gentse 
gemeenteraad, zoals iedereen onder
tussen weet kwam een C V P - P W -
bestuursakkoord tot stand de socialis
ten werden — net zoals vorig jaar voor 
de vorming van de Oostvlaamse Be
stendige Deputatie — gewoon in de lu
ren gelegd 
Johan Beke hield voor de Volksunie 
de zogenaamde „algemene bespre
king" hij kloeg de geslotenheid van het 
provinciaal bestuur aan en beval een 
aantal middelen aan om hieraan te 
verhelpen een informatiebrochure, 
een infotelefoon, voorlichtingsfilms 
zouden de burger met de „onbekende" 
provincie kunnen vertrouwd maken 
Verder spitste hij de aandacht op het 
provinciaal kultuurbeleid Hij stelde 
voor een vaste kommissie voor kuituur 
in de provincie op te richten Hij wou 
ook het ganse kultuurpakket in handen 
van een bestendig afgevaardigde ge
ven en stond een objektief subsidie
stelsel voor 
Mare Stals stelde bij de betwiste 
provinciale milieubelasting dat de klei
ne zelfstandigen buiten verhouding 
worden belast, en dat van de in 1980 
beloofde aanpassing tot hiertoe niets 
in huis kwam 
Huguette De Bleecker vroeg zich af 
wat het juiste statuut was van het 
computercentrum CEVI en of het wel 
noodzakelijk is dat deze instelling de 
provinciale gebouwen verder gratis ter 
beschikking knjgt 
Johan Beke had het over de veiligheid 
op de provinciale wegen. Koen Baert 
stelde kritische vragen over de 
werking van de provinciale jeugdraad 
De door hem gevraagde inventans van 
het jeugdwerk in Oost-Vlaanderen 
werd ter plaatse uitgedeeld, maar het 
jonge raadslid ontdekte in het nieuw 
dokument tien fouten en deelde dat 

dan ook aan de betrokken deputee 
mee Huguette De Bleecker wou een 
ander reglement voor de speelpleinen 
ZIJ stelde ook vragen over het provin
ciaal domein „Het Leen" en herhaalde 
haar opmerkingen om de kampeerter
reinen aldaar op te heffen 
Herman Burghgrave kwam voor het 
toneel tussen hij wou een nieuwe 
wijziging van het provinciaal regle
ment waardoor stukken in dialekt ook 
op het repertoire zouden kunnen aan
vaard worden Koen Baert, vroeg 
waarom de deputatie de provinciale 
scholen verbood opvoenngen van het 
NTG bij te wonen Herman vroeg een 
betere en juistere betoelaging van de 
sport, in de richting van het rechtvaar
diger toepassen van de cntena Koen 
Baert vond dat de subsidie voor het 
IJzerbedevaartkomitee te genng was 
Zijn aandacht ging ook uit naar de 
verantwoordelijkheid van de provincie 
in de opleiding van magistraten in 
Rwanda Hij bepleitte ook een monu-
mentenwacht voor de monumenten
zorg Johan Beke vroeg meer uitleg 
over de deelname van deputees aan 
binnen- en buitenlandse kongressen 
en studiedagen hij stelde ook vragen 
over het statuut van de tewerkgestel
de werklozen en BTK'ers in de provin
ciale administratie Dezelfde spreker 
stelde tal van vragen over het kultuur
beleid in de provincie hoe zal de 
deputatie de adviezen van de Interpro
vinciale Kultuurraad voor Vlaanderen 
in verband met de kulturele centra, 
biblioteken en samenlevingsoptiouw 
opvo lgen ' Op welke wijze zal de 
provincie het socio-kultureel werk ma-
teneel ondersteunen' Hij stelde een 
begrotingswijziging voor zodat het so
cio-kultureel werk meer toelagen zou 
kunnen krijgen en stelde een aantal 
andere provincies als voorbeeld Zi|n 
vraag over de aankoop et) herstelling 
van kunstwerken van het provinciaal 
patnmonium gaf Leo Van Hoeylandt 

de gelegenheid de betrokken deputee 
van een zekere vorm van voonngeno-
menheid bij de aankoop van bedoelde 
werken te beschuldigen Een fikse rel 
was hiervan het gevolg Huguette De 
Bleecker kreeg geen antwoord op 
haar vraag naar een precieze lijst van 
de werken in het bezit van de provin
cie Achteraf werd haar de lijst wel 
overhandigd even was er leven in de 
brouwenj gekomen 
Raoul De Rijck handelde over de 
stortplaatsen in de provincie en ver
wees naar de kleiputten van Tielrode 
en Waasmunster Hij vroeg naar de 
stand van zaken en een toekomstig 
beleid 
Hoe dan ook de kuituur zou op een 
verrassende wijze nogmaals aan bod 
komen Johan Beke diende een for
meel voorstel tot begrotingswijziging 
in om de kulturele sektor meer midde
len te schenken alleen Agaiev steun
de de VU hierbij 

Tafelrederei 

De klap op de vuurpijl kwam tijdens 
het slotdiner dit is over het algemeen 
een gezapige bezigheid, njkelijk met 
kostbare wijnen overgoten De raads
zitting die tot dan toe geen belangstel
ling van de pers had gekregen, haalde 
de volgende morgen tal van kommen-
taren in de kranten Het was de provin-
ciegoeverneur die voor de sensatie 
zorgde hij begon met de deputee voor 
kuituur over de hekel te halen, heette 
kuituur „dure wind" had het over „kul
turele vodden" vermelde elke vorm 
van VSO, merkte op dat sommige 
raadsleden geen kleedkultuur heb
ben vond dat het unitaire België van 
toen toch met zo slecht was Een en 
ander was de aanleiding tot het vertrek 
van een aantal raadsleden die druk 
pratend in de wandelgangen luidruch
tig hun verontwaardiging de vnje loop 
lieten Het was opvallend dat een aan
tal PVV-leden de goeverneur geest-
dnftig toejuichten Een krisistijd is toch 
een vreemde [jeriode de kuituur moet 
met meer beoefend worden onderwijs 
IS voor bevoorrechten, en de staat 
moet weer unitair worden alles onder 
voorwendsel dat het te veel zou kos
ten 

Huguette De Bteecker-lngelaere 

Grote vooruitgang voor de 
Volksunie in Groot-Ninove! 
De voorbije gemeenteraadsverkie
zingen hadden in Groot-Ninove naast 
gevoelige stemmenwinst (-t-1293) 
ook zetelwinst (-1-1) en enkele wijzi
gingen van mandaten en funkties 
voor gevolg Over het een en het 
ander enige toelichting 

»De 
verzorgingsstaat 
in de krisis" 
te St.-Niklaas 
Op woensdag 24 november 1982 
komt Yvo Nuyens professor in de 
sociologie een voordracht houden in 
de stadsbiblioteek te Sint Niklaas aan 
vang om 20 u 30 Met als uitgangspunt 
De verzorgingsstaat in krisis zal de 

spreker dit tema behandelen vanuit de 
discipline gezondheidsekonomie 
Wie meer inlichtingen wenst over dit 
onderwerp en de voordrachtavond 
neemt best kontakt op met dr Hugo 
Stuer voorzitter van het Centrum voor 
Man Vrouw en Gezin vzw Casino
straat 20 2700 Sint Niklaas tel 
03-77714 00 

Met een aanwinst van 1 293 nieuwe 
kiezers is de VU de grote overwinnaar 
geworden in Groot-Ninove De SP 
wint tegen alle verwachtingen in 341 
stemmen en meteen een zevende 
zetel CVP en PVV verliezen respek-
tievelijk 857 en 202 stemmen en beide 
een zetel Dat de Volksunie met 
1341 % van de stemmen slechts 
9 6 % van de zetels (3) haalt is het ge
volg van ons onzalig kiessysteem dat 
de grote partijen bevoordeelt i Wat 
de voorkeurstemmen betreft gaat 
onze lijst er in vergelijking met 1976 
flink op vooruit I Uitschieters zijn lijst
trekker Georgette De Kegel die met 
1 491 voorkeurstemmen een winst 
maakt van 630, provincie- en OCMW-
raadslid flenaat Raes (1 180) bevestigt 
zijn uitstekende score van 8 november 
81 en wint 914 voorkeurstemmen bij 
waarmee hij tweede verkozene wordt 
Urbain Daumene (625) wint 216 stem
men en wordt onze derde verkozene 
Rik Haelterman (842) die 689 voor 
keurstemmen bijwint wordt eerste op
volger Andre Baro (487) wint 177 
stemmen bij en Leen Maus (387) 
boekt een vooruitgang van 217 stem
men i Onze zeven jeugdkandidaten 
negen vrouwen en vijf kandidaten van 
de derde leeftijd deden het eveneens 
uitstekend! 

Op bestuurlijk vlak wordt Renaat 

Raes, die gemeenteraadslid wordt als 
voorzitter van de Politieke Raad opge
volgd door algemeen VU-sekretaris 
Willy De Saeger De Raad bedankte 
tijdens de vergadering van 9 novem
ber jl Renaat Raes voor zijn vier jaar 
dynamisch voorzitterschap Tevens 
werd uittredend gemeenteraadslid en 
fraktieleider Andre Baro bedankt voor 
zijn grote inzet en toewijding waarmee 
hij samen met Georgette De Kegel de 
VU vertegenwoordigd heeft in de ge
meenteraad en hij werd als blijk van er
kentelijkheid aangesteld als ere-voor-
zitter van VU-Groot Ninove 
Daar onze drie zetels in de gemeente
raad een VU OCMW-lid tot gevolg 
hebben werd Rik Haelterman aange
duid voor dit mandaat Leen Maus en 
Chris De Paepe worden de opvolgers 
De nieuwe voorzitter Willy De Sae
ger, verklaarde zich in zijn maiden-
speech voorstander van een goede 
taakverdeling en samenwerking tus
sen mandatarissen en bestuursleden 
stelde met tevredenheid een ver
nieuwde werking vast in Aspelare en 
Nederhasselt met geestdriftige be
stuursleden ontvouwde éen plan dat 
van ons driemaandelijks streekblad 
Wij-De Roelanders een maandblad 

zal maken en was hoopvol gestemd 
wat betreft de verdere groei van de 
Volksunie in Groot Ninove 

Rik Haelterman 

NOVEMBER 

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

20 GENT kaas- en wijnavond in de parochiale knng St-Salvator-
straat Inschnjven bij Mieke De Dauw Sanderusstraat 21 te Gent 

20 KRUIBEKE groot VU-overwinningsbal om 21 u in de Mercator-
hal te Rupelmonde Orkest The Butans Inkom 50 fr 

25 ST-NIKLAAS gespreksavond over .Emancipate door alternatief 

onderwijs" om 20 u in de Stadsbiblioteek. Organizatie FVV 

25 GENT VUJO-RUG Orgie-TD met Studio Rotation in zaal Tureoo 
Overpoortstraat 68 Om 20 u 03 40 fr voorverkoop Ingang 
50 fr 

27 LEBBEKE VU-overwinningsbal in zaal Wiezehof om 21 uur te 
Wieze 

27 DENDERLEEUW VUJO-T-dansant in zaal Riva, Parochiestraat 
te Iddergem om 20 uur Inkom 50 fr 

DECEMBER 
4 GROOT-BERLARE- Overwinningsbal met discobar en DJ Franky 

om 20 uur in ,Donks zwemljad" Donklaan te Berlare Inkom 50 fr 

4 ST-AMANDSBERG VUJO brengt bezoek aan Bnjssel Vertrek 
om 8 u aan het gemeentehuis (per bus) Gids „Brukselbinnenste-
buiten' Bezoek aan het parlement o I v kamerlid Willy Kuijfjers 
Inlichtingen bij VUJO 091-515008 

10 BUGGENHOUT Pensenkermis in zaal 't Varkenskot Krapstraat 
127, van 18 tot 23 uur Ook op zaterdag 11 december van 12 tot 
24 uur Pnjs 110 fr Voorverkoop 100 h 

Sociaal dienstbetoon 
kamerlid Van Boxelaer 

Dendermonde Vlaams-Nationaal 
Dienstencentrum t Vestje Oude Vest 
129 ledere 2de en 4de zondag van de 
maand van 11 u tot 12 u. tel 
052-220606 

Kalken-Laarne ten huize van afwis
selend Chris Van Acker Kouterdreef 
24 Laarne en Andre De Rijcke Penne-
mansbaan 24b Kalken ledere eerste 
zaterdag van de maand om 11 u 

Oudegem in herberg/zaal Icaros 
ledere tweede zaterdag om 10 u tel 
052 213387 

Schellebelle ten huize van het 
echtpaar De Pauw Pieters Hoekstraat 
37a ledere eerste woensdag van de 
maand om 10 u 30 

Uitbergen ten huize van Florent De 
Keuckelaer Koffiestraat 8 ledere der
de zaterdag van de maand om 10 u 

Wetteren in het lokaal van het 
Vlaams Huis t Kloksken ledere eerste 
zaterdag van de maand om 10 u tel 
091-698099 

Wichelen ten huize van mevrouw 
Marie Grysolle Margote 49 leder eer 
ste woensdag van de maand van 15 
tot 16 u 

Wieze in herberg Sportcentrum, 
Dorp ledere tweede zaterdag van de 
maand om 11 u tel 053 788639 

Moerzeke in het lokaal t Moleken 
ledere eerste vrijdag van de maand 
om 20 u 

Kunstschilder Renaat Saey 70 ! 
De Gentse kunstschilder Renaat Saey 
werd zopas zeventig Ter gelegenheid 
van deze jaardag bracht de uitgeverij 
De Roerdomp een kleine bloemlezing 
uit zijn gedichten Bie Lombaerts ver 
luchtte de bundel met 5 originele teke 
ningen De bundel kan besteld worden 
bij de kunstenaar door storting van 
250 fr Veldekensstraat 17-a te 9120 
Destelbergen (KB 449-4594091-54) 

Tegelijkertijd loopt in galerij Vyncke-
Van Eyck aan de Nederkouter 37 te 
Gent een tentoonstelling met werk van 
Renaat Saey De tentoonstelling is tot 
en met 25 november a s alle dagen 
open van 10 u 30 tot 12 u 30 en 15 tot 

18 u Maandag gesloten op zondagen 
van 10 u 30 tot 12 u 30 
Over het plastisch werk van Renaat 
Saey schreef Joz Murez „Met de 
jaren heeft het schilderwerk van Saey 
een grote pikturale verfijning gekre
gen, dank ZIJ het tonalistisch procédé 
van vervloeiende, heel levendige tona-
liteiten Er straalt een grote zuiverheid 
van pikturale zegging uit, gepaard 
gaande met een hoge graad van tech
nische kunde 
Mogen wij de jange kunstenaar — van 
wie in de bestendige tentoonstelling 
op het algemeen sekretanaat werk te 
zien IS — van hart gelukwensen met 
deze jaardag' Graag gedaan' 
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VOS Sint-Niklaas kreeg nieuw 
vaandel 
Voor de Sint-Niklase afdeling van het Verbond van Vlaamse Oud-Strijders (VOS) 
stond het voorbije weekend helemaal in het teken van de in ontvangstneming van 
een nieuw vaandel geschonken door volksvertegenwoordiger Jan Verniers 
Nadat op 11 november e h Karel Van Kerckhove de vlag plechtig gewijd had in 
de hoofdkerk in aanwezigheid van de peter, de h Alfons Lisaerde en de meter, 
mevr Verniers-Karan werden de Sint-Niklase Vossen op 13 november officieel 
ten stadhuize ontvangen 

Afdelingsvoorzitter Piet Vermeulen stelde aan burgemeester Paul De Vidts de 
talrijk opgekomen afgevaardigden van de andere Oostvlaamse VOS-afdelingen 
voor Op zijn beurt heette burgemeester De Vidts iedereen welkom en drukte zijn 
eerbied uit voor het idealisme van VOS 

In een korte bezinningsrede lichtte Jan 
Verniers de motieven toe die hem 
ertoe bewogen hadden VOS Sint-
Niklaas een nieuwe vlag te schenken 
HIJ waardeerde vooral het feit dat het 
afdelingsbestuur enn geslaagd is een 
intense werking op het getouw te 
zetten en jongeren aan te trekken die 
ondanks het feit dat zij geen van beide 
wereldoorlogen noch de repressie 
hebben meegemaakt, in de voetspo
ren willen treden van de VOS-pioniers 
Daarna nodigde Jan Verniers de bur
gemeester uit de nieuwe vlag aan 
vaandng Rene Wauters te overhandi
gen Namens het afdelingsbestuur 
sprak Lieven Dehandschutter het 
dankwoord uit Hij dankte burgemees
ter De Vidts voor de stijlvolle ont
vangst en uiteraard ook Jan Verniers 
en Leonard Cornells, de ontwerper 
van de vlag Daarbij aansluitend wees 
hij op de rijke symboliek van het 
vaandel Lieven Dehandschutter on
derstreepte dat VOS Sint-Niklaas zijn 
dankbaarheid tegenover de schenker 
pas echt kan bewijzen door een volge
houden inzet voor de VOS-idealen 
.Zelfbestuur" en „Nooit meer oorlog", 
die hij ontleedde door te hennneren 
aan een toespraak die de voormalige 
voorzitter van de Sint-Niklase Vossen 
Theo Rombaut in 1939 hield 

O n t w a p e n i n g 

Na een receptie in de verzustenngs-
zaal trok het VOS-gezelschap stoets-
gewijs rond de markt naar het calfac 
van het kollege, waar werd aangeze
ten aan een koffietafel 
In zijn gelegenheidstoespraak zette 
algemeen VOS-voorzitter Herman 
Vandezande de betekenis van VOS 
als vredesbeweging uiteen Hij klaagde 
de bewapeningswedloop en de inter
nationale wapenhandel aan evenals 
de schijnheiligheid van de grootmach

ten die met elkaar over ontwapening 
onderhandelen maar achter de scher
men hun militaire inspanningen opdrij
ven 

In het calfac werd ook het woord 
verleend aan Geert Beirlaen en Dnes 
De Mulder die als voorzitter en sekre-
taris van het VOS-gouwbestuur in 
lovende termen over de Sint-Niklase 
Vossenwerking spraken Van zijn kant 
nep Albert Van Britsom, voorzitter van 
VOS-Temse alle Wase VOS-afdelin-
gen op tot een nog hechtere samen
werking 

Tussen de verschillende toespraken 
liet het VOS-koor uit Temse gedin-
geerd door Simon Waltens de aanwe
zigen genieten van enkele stemmige 
liederen 

's Avonds zette VOS Sint-Niklaas een 
punt achter een drukke dag met het af-
delingsfeest in Hotel De Spiegel Sena
tor dr Walter Peeters mevr Provoost 
en oud-strijder '14-18 Louis Van den 
Steen zaten daarbij aan de feestdis als 
eregasten 

Kris Verguit 

Ierse avond te Belsele 
De naam Ierland roept wellicht bij 
velen de angstaanjagende beelden 
van geweldtaferelen in Belfast of 
Derry op De Ierse situatie daartoe 
herleiden is echter een vervalsing van 
de werkelijkheid Er is ook het Ierland 
met zijn rijke kulturele traditie zijn 
gezapig levensritme en zijn ongerepte 
natuur 
Vanuit die optiek stelde WJL-lid Dany 
De Rudder die reeds enkele keren het 
groene eiland doorkruiste een dia
reeks samen Met Ierse volksmuziek 

Kaas- en wijnavond te 

Dendermonde en te Moerzeke 
Op vrijdag 19 november om 20 uur 
organizeert de vzw 't Vestje Vlaams-
nationaal sociaal-kultureel centrum een 
kaas- en wijnavond met medewerking 
van SV Serco en de Nationale Dienst 
voor Afzet van Land- en Tuinbouwpro-
dukten 

Deze dienst brengt ons viermaal 10 mi
nuten dia's over de fruitteelt en wijn-
produkties met tussenin proeven van 
verschillende wijn- en kaassoorten 
De deelnemingsprijs is 75 fr per per
soon Inschnjvingen op het sekreta-
naat (Oude Vest 129 Dendermonde 

tel 21 0606 Ann Troch), ten laatste op 
donderdag 18 november 
Ben je lid van de vzw t Vestje dan 
word je steeds op de hoogte gehou
den en krijg je afzonderlijk uitnodigin
gen van alle sociaal-kulturele aktivitei-
ten Inlichtingen op het sekretariaat 
De kaas- en wijnavond wordt overge
daan te Moerzeke op vrijdag 26 no
vember om 20 u ditmaal georgani-
zeerd door vzw 't Moleken, Molen
straat 36 te Moerzeke Inschrijvingen 
ten laatste op dinsdag 23 november bij 
Kanne Ost (tel 's avonds 470612) 

M V 

als achtergrond vertoont hij deze 
reeks op vrijdag 26 november om 
19 uur In de bovenzaal an herberg 
Oud Belsele" Dorpsstraat 14 te Bel 

se/e Wie van plan is vroeg of laat een 
vakantie in Ierland door te brengen of 
gewoonweg tussen pot en pint (of 
beter tussen Guiness en Insh Coffee) 
kennis wil maken met het Ierse volk is 
van harte welkom Op de dia-avond zal 
men ook een groot aantal boeken en 
brochures met toeristische, geschied
kundige en kulturele informatie kunnen 
inkijken De inkom is volledig gratis 

W J L naar B a s k e n a v o n d 

Het Vlaams Steunkomitee voor Baski-
sche Scholen organizeert op zaterdag 
27 november vanaf 20 uur in de UIA 
te Wilrijk de achtste Baskenavond 
Traditiegetrouw nemen de Wase Jon
ge Leeuwen ook dit jaar deel aan deze 
Vlaams-Baskische zangavond 
Gasten op deze manifestatie zijn de 
volkszangers Etxamendi en Larralde 
en de zangeres Mai uit Frans Basken
land Ook een groep van de Baskische 
gemeenschap in Antwerpen en de 
volkskunstgorep De Mandoerse uit 
Reet verzorgen enkele nummers 
De Wase Jonge Leeuwen vertrekken 
te Belsele om 19 uur aan het oud-
gemeentehuis en in Sint-Niklaas om 
19 u 15 voor het stadhuis De ver

plaatsing gebeurt met prive-auto's 
Kaarten van 100 fr kunnen op de 
avond zelf bekomen worden 

FVV-Merelbeke 
op stap 
Na een lange rus tper iode (te wi j 
ten aan een zesjaarl i jkse virus), is 
het F V V - M e r e l b e k e te rug ten vol
le aktief 
O p 21 november 1982 bezoeken 
WIJ „Het Museunn van de V laamse 
St r i jd " ten huize van Flor G ram
mens Dit museum is in Aal ter 
ge legen, naast het geboor tehu is 
van de bekende V laming M e n kan 
er kennis maken of hennner ingen 
ophalen aan de V laamse str i jd 
O m dan alles d iep te laten door
dr ingen in onze geest gaan w e 
dan onze benen s t rekken in het 
„ D r o n g e n g o e d " Het adembene
mende domein voo r passieve re-
kreat ie Een geb ied waar de t i jd is 
bl i jven sti lstaan Dit natuurgebied 
(militair d o m e i n ' en staatsbosO zal 
u ve rbazen wan t dit is enig in 
V laanderen 

K o m mee met ons en geniet met 
vol le teugen van een door -V laam
se zondagnamiddag 
Ve r t rek met eigen wagen o m 13 u 
aan de kerk van Mere lbeke-Cen-
t r u m 
Terug met voor het donker is 
W i e over geen ve rvoer besch ik t 
en t och mee wil, geef een seint je 
o p tel 6 2 6 4 0 7 

VU Burst-
Bambrugge-Aaigem 
roept leden 
samen 
De VU-afdeling van Burst-Bambrugge-
Aaigem nodigt uit op haar jaarlijks 
ledenfeest Dit gaat door op vrijdag 
19 november 1982 om 19 u 30 in zaal 
Torengalm te Aaiqem 
Spijskaart zalmcocktail roomsoep 
varkensfilet groentenkrans kroketten 
koffie en gebak 

De werkelijke kostpnjs van het eet-
maal (die ook de pnjs is voor de met-
leden) bedraagt 450 fr Aangezien de 
kas de helft bijlegt is de prijs voor de 
VU-leden en voor de VUJO-leden 
slechts 225 fr Kinderen tot 12 jaar van 
leden betalen slechts 125 fr Elk hoofd-
lid (man of vrouw) mag zich laten 
vergezellen van 1 persoon die ook 
slechts 225 fr betaalt 
Inschrijvingen bij volgende bestuurs
leden 

Burst Emiel Van Lierde Stationsstraat 
73 Burst 
Aaigem Jan De Vuyst Ratmolenstraat 
23, tel 623280 
Bambrugge J Govaert, Oudenaardse 
Stwg 721, tel 624608 

Te Gent op 18, 20 en 21 november 

Weekeinde etnische dans in d'Oude Kapel 
Als centrum voor dans en 
beweging rekent d'Oude Ka
pel, die nu aan haar vierde 
werkingsjaar toe is, het tot 
haar taak ook minder beken
de dansvormen bij het pu
bliek te introduceren. In die 
zin gaat dit weekeinde een 
dr iedaagse door die gewijd 
is aan etnische dansen uit 
drie totaal verschil lende 
plaatsen en tradities. 

India, Afrika, Japan 
D e eers te a v o n d is g e w i j d aan 
Seraikella, e e n kn jgsdans uit Bihar 
(een Ind ische deels taat ) D e z e ge
m a s k e r d e dans w o r d t in fe i te uit
s lu i tend d o o r mannen u i t gevoe rd 
en hangt n a u w s a m e n m e t de 

t radi t ionele r i tuelen o p g e d r a g e n 
aan de Maharad ja van S inghbum, 
waar het do rp j e Seraikel la eer t i jds 
het bestuur l i j ke c e n t r u m van was , 
en waar nu n o g het vr i j verva l len 
konink l i jke paleis staat Je t t y Roels 
g ing daar, als v r o u w , deze man-
nendans leren en p r o b e e r d e d o o r 
kon tak ten met de nazaten van de 
vors te l i j ke famil ie en me t d e plaat
sel i jke bevo lk ing iets meer ove r de 
gesch ieden is en de evolut ie van 
het Seraikel la-dansen te w e t e n te 
k o m e n O v e r haar e r vanng gee f t 
zi j e e n dansdemons t ra t ie d ie ver
duidel i jk t w o r d t d o o r teks t e n dia-
pro jek t ie 

D e t w e e d e a v o n d be t re f t Primitie
ve dansen die geb rach t w o r d e n 
d o o r P ier re-Yves Gui lbaud uit Pa
rijs, met begele id ing van een per
cuss ion is t (Cocose l ) He t gaat hier 
o m een ge ïn tegreerde on tmoe t i ng 

tussen danser en muzikant d ie als 
het w a r e deze l fde taal s p r e k e n 
D e dans van P ier re-Yves Gu i lbaud 
IS gebasee rd o p de techn ieken uit 
d e A f r i kaanse dans Di t wi l zeg 
g e n spiralen, ondulat ies, het n tue-
le gebaar, d e ademhal ing en het 
voka le r i tme Z e e r belangr i jk hier
bij IS de samenspraak me t de tam
tam, die de u i tvoerder to t dansen 
o p r o e p t inspi reer t en aandr i j f t 
P ie r re-Yves w e r k t in Pari js me t 
Bernade t te Doneux , t reed t regel
mat ig o p en gee f t momen tee l een 
s tage in d ' O u d e Kape l Hi j bes tu 
d e e r d e naast A f r i kaanse o o k Indi
sche dans en Bu toh 
D e s lo tavond bestaat uit e e n Reci
tal van Japanse dans en muziek, 
gebrach t d o o r Fusako Yosh ida en 
Suzush i Hanayagi He t muz iekge-
deel te o m v a t t radi t ionele en he
dendaagse w e r k e n v o o r Ko to , 

een Japans snaanns t rument D e 
dansen zi jn gebaseerd o p d e be
kende Noh-spe len en ver te l len 
verha len ove r veldslagen, gees ten 
en ver lo ren l iefdes D e sobere , 
b e v r e e m d e n d e stijl van de Japan
se dans beheers t dit r e p e r t o n u m 
en verbaast te lkens w e e r d o o r zi jn 
verst i lde r i j kdom en emot ione le 
k rach t 

D e dr ie dagen „Etn ische dans " 
gaan d o o r o p d o n d e r d a g 18, zater
dag 20 e n zondag 21 november , 
te lkens o m 20 u 30 D e deelne
ming in de o n k o s t e n bedraag t 
150 fr per a v o n d (350 fr. v o o r d e 
dr ie voorste l l ingen) Er kan gere
s e r v e e r d w o r d e n , w a t e v e n w e l 
met verp l ich t is, o p n u m m e r 
0 9 1 - 2 1 3 1 4 6 

NvB 
3-daagse „Etnische dans', 
d'Oude kapel 
SL-Kwintensberg 84, Gent 

Tombola VU 
St.-Giliis-Waas 
Hier de uitslag van de tombola op de 
toegangskaarten van het VU-bal afde
ling groot St-Gillis-Waas van 23 okto
ber 1982 425 312 367 447 048 251 132 
437 151 446 022 
Prijzen af te halen voor 31 december 
bij Kris de Wilde, Haemstraat 72 te 
2780 St-Gillis-Waas 

„Vlagge 
Jaarboek 
1981" 
van de pers 
De studentenvereniging , De Vlaamse 
Vlagge" is een aktiegroep en heeft een 
redaktie die instaat voor het driemaan
delijkse tijdschrift ,De Vlaamsche 
Vlagge' sedert midden 1981 met een 
oplage van 500 eksemplaren De eer
ste jaaraktiviteiten en werking werden 
omschreven in het eerste Vlagge-Jaar-
boek 1981 en werd samengesteld 
door de gebroeders Peter en Bart 
Verschelden beiden leerling aan het H 
Maagdkollege te Dendermonde 
„De Vlaamsche Vlagge" bestond al 
vanaf 1875 bekende flaminganten 
hebben aan de basis gestaan van de 
groei en uitbouw van dit tijdschrift 
„De Vlaamsche Vlagge" werd verder 
gepubliceerd tot in 1933 En in 1981 ten 
slotte IS een tijdschrift ontstaan, uitge
geven door een groep jonge flamin
ganten, dat ,De Vlaamsche Vlagge" 
gedoopt of nog beter her-doopt werd 
Zowel qua vorm als qua inhoud zijn 
beide tijdschriften in wezen enorm 
verschillend Maar het grote verschil 
tussen vroeger en nu is dat vroeger 
„de Vlaamsche Vlagge" en zijn redak
tie in handen waren van pnesters-
seminansten, leraars en in beperkte 
mate van studenten Nu bestaat het 
bestuur en de redaktie van „de Vlaam
sche Vlagge" uitsluitend uit studenten 
uit het Secundair Onderwijs Maar de 
bedoelingen en de redenen waarom 
het uitgegeven werd en wordt, tonen 
een groot aantal punten van overeen
komst Met „de Vlaamsche Vlagge" 
pogen wij immers het tekort aan infor
matie van schoolswege op Vlaams 
gebied op te vangen en op onze 
manier aan vormingswerk te doen 
Het schnjnend gebrek aan kennis bij 
de huidige jeugd over Vlaanderen en 
de Vlaamse beweging over volk en 
kuituur, IS werkelijk opvallend Het 
schoolprogramma blijft hieromtrent 
(moedwillig') in gebreke En dit gebrek 
willen WIJ proberen op te vangen en in 
de mate van het mogelijke weg te 
werken De jeugd bewust te maken 
van hetgeen ze normaal zou moeten 
weten Ik hoop dat ons tijdschrift ook in 
de toekomst hiertoe moge bijdragen, 
en dat steeds meer en meer jonge 
mensen ingaan op onze oproepen 
Het IS de bedoeling van dit boek de link 
te leggen tussen heden en verleden 
De band tussen de Vlaamsche Vlagge 
vroeger (1875-1933) en nu, opdat be
paalde gebeurtenissen niet uit het ge
heugen zouden verdwijnen U vindt in 
dit boek een beschouwing over de rol 
en het nut van de Vlaamse Vlagge in 
de Vlaamse beweging, een schema
tisch histonsch overzicht van de 
Vlaamse Vlagge 1875-1933, een over
zicht van bepaalde werkvergadenn-
gen en aktiviteiten en vanzelfsprekend 
de twee eerste nummers van de eer
ste jaargang van de Vlaamse Vlagge 
van nu 

Dit jaarboek is te verkrijgen door 
storting van 150 fr op rekening nr 
145-0553644-27 van de Vlaamse Vlag
ge p/a Bart Verschelden, Hebbe 6a, 
9168 Moerzeke 
Zijn eveneens van de pers, het num
mer drie van de tweede jaargang van 
het dnemaandelijks tijdschnft „De 
Vlaamsche Vlagge" 
Wie geabonneerd wil worden op dit 
tijdschrift schrijft 100 fr over op ho-
gergenoemde rekening en knjgt hier
voor 5 nummers (laatste nr 1982 en 
4 nummers 1983) 

Medegedeeld 
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^ lepel & vork... V 
Cafe Het Vlaams Huis 

bi| Jef Meys Cypers 
Steenweg op VVi|chmaal 59 
PEER 
Tel 011 79 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 Astndlaan 85 KONTICH 
Tel 031 57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02 2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056 711536 
Grote parkeerterreinen zalen vrij 
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 2300772 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer m 

Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel 015 71 1549 

Wijmmport HERMAN 
Douane stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie 
en Bordeauxwijnen 

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 6757 12 

• • BJ 1910-1980 ^ ^ -^ 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
OE BRAUWER 
De familiezaak met Iradilie 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42 3246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Koffiebranderi) 
SANO 

Emiol Witmannstraat 36 
Schadrbeek 
Tel 02 734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

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 
flest zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de cfief f spijskaart 
Open alle dagen maaltijdcfiecks 

DE PUS 
GEBROEDERS 

Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052 21 1606 

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

Lokaal 

,T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02 513 25 64 

Waar Vlamingen THUIS zijn 

SPECIALIST VOOR / • N^ 
AL UW FEESTEN A j / ^ 
Verzorgde keuken \AlUlIllil\ 
Demokratische prijzen v i _ , , ^ ^ 
Uitgelezen dienstbetoon 
Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen Tel 03/4818841 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tdf( Igcnef 

Schildorstraat 33 
2000 Antwc rpon 
Tel 03/237 45 72 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergscbtraat 38 Dr Van De Per'^let 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
tWaurils GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145 147 
2*20 Sctioten 03/65841 76 

WIJ verzorgen al uw feesten 

Vlaamse bezinningsavond te Hoeselt 
Op vnjdag 26 november a s gaat in het 
Kultureel Centrum Europalaan 2 te 
Hoeselt een Vlaamse bezinningsavond 
door Het IJzerbedevaartkomitee en 
VTB-VAB (plaatselijke afdelingen) zijn 
de inrichters van de avond die om 20 u 
begint De avond loopt onder het mot

to Vlaanderens groten en brengt een 
programma van 2 x 45 minuten daarin 
zien we in klank en beeld de herden
kingen op de IJzerbedevaarten van 
Vlaamse groten 
Achtereenvolgens Rodenbach Re-
naat De Rudder Berten Termont Er-

Werkbezoek 
aan de gemeente Bree 
Van verschillende zijden ont
ving het gemeentebestuur van 
Bree het verzoek om kennis te 
maken met de strukturen van 
een vernieuwd gemeentebeleid 

Burgemeester Jaak Gabriels en 
zijn Verjongingsploeg nodigen 
alle Limburgse meerderheden 
met VU-inbreng alsmede de ge
meentebesturen met VU-aan-
wezigheid van buiten de provin
cie, die daarvoor interesse heb
ben uit op een geleid werkbe
zoek op zaterdag 18 december 
'82 

Na een algemene uiteenzetting 
door de burgemeester is er ge
legenheid tot kontakt met het 
schepenkollege en de voorzit
ter van het O C M W Er is een be

zoek voorzien aan de techni
sche dienst de brandweer het 
ziekenhuis met de nieuwe V-
afdeling 

Geïnteresseerden voor dit be
zoek gelieven 250 fr over te 
maken voor de lunch op bankre
kening 335-0170641-64 van Ver-
)onging-Bree met vermelding 
Werkbezoek Bree" Telefoni

sche inlichtingen krijgt u van 
mevr Betsy Segers-Cober.Ger-
dingerstraat 23 tel 011-461280 
na 17 u 

De deelnemers gelieven rond 
9 u 30 samen te komen aan de 
zi]-ingang van het gemeente
huis, Pater Lambertusstraat 
Het einde van de samenkomst 
IS voorzien voor 16 u Gelieve u 
aan te geven voor 10 december* 

nest Vanderhallen Staf Bruggen Re-
naat Veremans Stijn Streuvels pater 
Stracke Godfned Bomans prof Daels 
Cynel Verschaeve Hendrik Diels 
Mark Liebrecht en Adiel Debeuckelae 
re 

Dit wordt beslist een avond om met te 
missen I (deelneming in de onkosten 
100 fr) 

VU Herk-de-Stad 
leeft 
Op 29 oktober had onze afdeling haar 
eerste algemene vergadering na de 
gemeenteraadsverkiezingen Daar 
kwamen dan de nabeschouwingen 
van 1010 82 naar voren waarbij ook 
de (arme) financiële toestand Onze 
voorzitter L Droogmans stelde de 
nieuwe bestuurswerking en taakver
deling voor Hieruit een paar voorstel
len uitbreiding van het bestuur (met 
minstens 1 afgevaardigde uit elk kern
dorp) oprichting van een algemene 
raad (bestuur plus 21 kandidaten en 
eventueel nieuwe sympatizanten) een 
redaktie uitbouwen voor ons dorps-
krantje voorlopig L Appeltans E Pol 
lans C Schepers en H Vanhumbeeck 
Daarna werd er overgegaan tot het 
aanduiden van de fraktieleider voor de 
gemeenteraad L Appeltans werd dat 
Tot besluit werd nieuwe aktiviteiten 
angekondigd 18 december 1982 mos-
selfeest in zaal t Reehof • 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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 

Te l 0 1 5 - 5 1 6 6 5 4 
Specialiteit Paling in t Groen 
Eigenaar-uitbater M a n n a en Kamiel De Roover-Van 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 

Bergense Steenweg 1123 
1070 Anderlecht 

LIMBURG 
NOVEMBER 
28 GENK provinciale raad VUJO-Limburg om 10 u in de Slagmolen 

DECEMBER 
4 MAASMECHELEN Zevende sinterklaasbal in zaal Jagerst)org 

om 2030 u 

Dienstbetoon 
senator Lowis 
Het dienstbetoon van senator M Lo
wis zal voortaan plaatsvinden iedere 
tweede zaterdag van de maand tussen 
12 en 12 u 30 in het zaaltje achter cafe 
t Gleeg Jozef Smeetslaan 104, te 
3630 IVIaasmechelen 

Gevraagd voor plak ^n in 
pakwerk (van reprodukt ies) 
dame of heer die dit thuis 
kan doen Per stuk 25 B fr 
Inl Saturnus Kerketiend 31 
4731 GE Oudenbosch/Ned 
tel 0031-1652 7866 (na 19 U 
7867) (Adv 148) 
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22 m Wij in de Volksunie 

BRABANT 
NOVEMBER 

20 BEERSEL: groot VU-eetfeest in de „Feestzaal", Hoogstraat 10, 
vanaf 18 u Ook op zondag 21 november vanaf 12 u 

23 TIENEN: Arrondissementsraad kantons Glabbeek, Landen, Tie
nen en Zoutleeuw Om 20 uur in cafe Den Groten Hert CVIaams 
Heem), Leuvensestraat 2 (Hoek Grote Markt) 

25 LEUVEN: Arrondissementsraad (Leuven Noord, Leuven Zuid en 
Leuvense agglomeratie Om 20 uur in zaal Aroma, Mechelse-
steenweg 471 te Herent 

26 DIEST: Arrondissementsraad kantons Aarschot Diest en 
Haacht Om 20 uur in lokaal „'t Wit Toreke", Ter Heidelaan 97 te 
Aarschot 

27 TIENEN Groot overwinningsbal in de Stadsschouwburg om 
21 u 30 Met o a Vic Anciaux, Jef Valkeniers Paul Peeters 
Freddy Minten, Rob Vandezande en Willy Kuijpers 

28 HULDENBERG- Grote filmvertoning „The China Syndrome" (een 
ongeval in een kerncentrale) Om 19 30 u in de gemeentezaal te 
Neerijse 

DECEMBER 
1 BRUSSEL: Vrije Universiteit (VUB) Algemene VUJO-ledenver-

gadering + verkiezing nieuw bestuur, om 13 u in lokaal C-113 

3 HULDENBERG- Etentje en gezellig samenzijn voor Vü-kandida-
ten en medewerkers aan de voorbije gemeenteraadsverkiezin
gen in zaal „Den Til" te Loonbeek 

4 BERTEM-LEEFDAAL-KORBEEK-DIJLE: VU-bal 15 jaar Volks
unie om 2030 u in de Chalet FC Leef daal, Dorpstraat (naast 
Waterwinning) D J Ivo Sound Inkom 60 fr Tombola met als 1 ste 
prijs automatische droogkast 

UW verzekeringsmakelaar' 
de voordeligste voorwaarden! 

Kantoor 

VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
WONINGBOUW 
SOCIAAL ADVIES 

Willy MICHIELS 
TORLEYLAAN 51 
1511 HUIZINGEN 
TEL 0 2 / 3 5 6 59 30 

waar Vlamingen thuis zijn! 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

aernit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.«6.37 Thuisbestelling 
02/452.78.87 Toonzalen 

VU-Tienen viert 
oktober-doorbraak 
Nu de kruitdamp over het verkiezings-
slagveld langzaam wegtrekt, houdt 
onze „Generale Staf' eraan de troepen 
te velde te danken voor die onvergete
lijk dag van 10 oktober die in de 
politieke geschiedenis van Tienen ver
meld zal bIjven als de dag van de 
„Grote Doorbraak" 
Dank aan de verkenners, die maan
denlang kilometers hebben „gevreten" 
om de lijst waardevol en volledig te 
knjgen 
Dank aan de plakkers, de adressen-
schrijvers, de fotografen, de jeugd en 
de ouderen, de vechters en de minza-
men 
Dank aan hen die zorgden voor de fi
nanciële munitie zodat wij de tegen
strevers een degelijke en doeltreffen
de repliek konden geven 
De verkozenen zijn vastbesloten ons 
Vlaams, federaal en sociaal karakter in 
het bestuur van de stad dik in de verf 
te zetten 
BIJ een overwinning hoort de traditio
nele viering Daarom bent u allen van 
harte uitgenodigd op het overwin
ningsbal van de VU-Tienen en deelge
meenten op zaterdag 27 november a s 
om 20 u 30 in de Stadsschouwburg 
Gezien de felle weerklank over gans 
Vlaanderen van onze doorbraak in 
Tienen, zullen de grote „kanonnen" Vic 
Anciaux, Willy Kuijpers, Robert Vande
zande, Paul Peters en Freddy Minten 
zeker aanwezig zijn 

VU-Tienen 

H/fABS 

SABem 
voon ve Keis/s J 

RVA 

RVA 

ut*, 

GALERU«0 GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

lustrerle 

Openingsuren: 

Dinsdag, woensdag t n vri jdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel C 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

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

Zaakvoerder 

Stdf Kiesekoms i 

Keizerstraat 2 ' 
TERNAT 
Tel: 02-582 22 22 

ZO€KCIiC)€ 

• 23-jange jongeman - licentiaat 
pers- en kommunikatieweten-
schappen zoekt een betrekking 
HIJ IS bereid te werken als BTK'er 
of dergelijke 
Voor inlichtingen zich wenden 
0 Van Ooteghem, senator, A 
Lonquestraat 31,9219 Gentbrug
ge, tel 091-307287 

• 21-jarige stikster, ongehuwd 
en werkloos, en A3-gediplomeer-
de gehuwde schoonzus zoeken 
allebei werk op de as Brussel-
Ninove, onderhoud of keuken 
of Voor ml tel Dr J Valkeniers, 
Volksvertegenwoordiger, 02-
5691604 

• 2-talige daktylografe zoekt 
betrekking in Brussel of ten wes
ten ervan Voor ml tel Volksver-
teg Dr J Valkeniers, 5691604 

• 31-jarige stukadoor zoekt 
werk Inl tel 02-5325314, PMG 
Centrum Lennik, Kroonstraat 1, 
1680 Lennik 

• Jongeman, diploma A3 hout
bewerking zoekt werk rond 
Brussel, Halle, Lennik Voor inlich
tingen tel 02-5325314 PMG 
Centrum Lennik, Kroonstraat 1, 
1680 Lennik 

• Juffrouw, 20 jaar wonende te 
Lier zoekt werk Diploma regen
taat lichamelijke opvoeding red
der BLOSO Ref nr 353 

• Man, 26 jaar gehuwd en wo
nende te Mechelen zoekt werk 
Diploma licentiaat in de arbeids-
en organizatiepsychologie 
Reeds 1 jaar ervaring Betrokke
ne aanvaardt ook ander werk 
Ref nr 342 Belangstellenden 
kunnen kontakt opnemen met 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, via het Vlaams-Natio
naal Centrum Ontvoermgsplaats 
1 te Mechelen (015/209514) 
Gelieve steeds het ref nr te 
vermelden 

Geslaagd 
overwinningsbal 

van VU-Zedelgem 

WEST-VLAANDEREN 

De verkiezingsuitslagen zelf en het 
bekomen van twee schepenzetels wa
ren voor de VU-Zedelgem een meer 
dan geldige reden om even „de bloe
metjes buiten te zetten" Zo werd het 
plan opgevat om op zaterdag 6 no
vember een VU-overwinnmgsbal te 
organizeren De voorbereidingsperio
de was heel kort en dat bemoeilijkte 
enigszins de propaganda 

Gezien het feit dat het terzelfder tijd 
het eerste VU-bal was m Zedelgem, 
kon men slechts gissen naar het resul
taat En opnieuw werd het bestuur om 
zijn initiatief beloond Wat nooit ver
wacht werd, gebeurde toch een 
stampvolle zaal ,Astnd" en een enor
me sfeer Veel vertrouwde gezichten, 
maar ook veel nieuwe kwamen met 
ons meevieren Daarenboven konden 
we een groep van de VUJO verwelko
men, samen met senator Walter Luy-
ten Walter droeg zijn steentje bij tot 
het welslagen van de avond door het 
vertolken van enkele liedjes uit zijn 
„repertoire" Zo kwamen we tussen 
pot en pint nog eens bij Happart, 
Baudouin, enz terecht 

En de sfeer was er dan ook helemaal 
in Een danslustige menigte vulde be
stendig de dansvloer en de pintjes liet 
men helemaal met „koud" worden tot 
grote vreugde van onze kassier, want 
die begon het hele gedoe hoe langer 
hoe interessanter te vinden 

Uiteindelijk braken de vroege uurtjes 
aan en de uitbaters dachten aan opkra-
men Een aanzienlijke groep zette ech
ter nog de vienng voor t her en der 

verspreid in Zedelgemse drankgele-
genheden Het fenomeen kater was 
's anderdaags duchtig verspreid in de 
Zedelgemse VU-kringen, maar na een 
periode van hard werken mocht wel 
eens ,goed" gevierd worden 
In elk geval een oprechte dank van het 
afdelingsbestuur aan alle aanwezigen, 
die onze dansavond tot zo 'n sukses 
deden uitgroeien Dank ook aan onze 
koalitiepartners die door hun aanwe
zigheid hun sympatie kwamen betui
gen 

G. Vanoverschelde 

NOVEMBER 

19 IZEGEM: Politiek Kafee met Walter Luyten Om 20 u in het 
Vlaams Huis Organizatie VUJO 

20 KORTRIJK: vormmgsdag gemeentebeleid om 10 u in het 
Ontmoetingscentrum Marke „Het inzagerecht van de gemeente
raadsleden" Organizatie VU-arr Kortrijk 

20 KORTRIJK: arrondissementsraad om 16 u 

21 IZEGEM jaarlijks groot Sinterklaasfeest georganizeerd door VU 
en FVV m zaal Nieuw Gemeentehuis in Kachtem om 15u In-
schnjving voor 15 november bij de bestuursleden 

22 KORTRIJK Bereiding van een feestschotel" met I Notebaert 
om 20 uur m West Flandna Gwijde van Namenstraat 7 Organiza
tie FVV 

23 KORTRIJK (stad) VU-bestuursvergadenng om 20 u 15 

26 IZEGEM: Politiek Kafee met Daan Vervaet Om 20 u in het 
Vlaams Huis Organizatie VUJO 

27 KORTRIJK: Sociale en Jurdische Dienst zitdag van 10 tot 11 u in 
centrum West Flandna 

27 KORTRIJK: vormmgsdag gemeenteraad om 10 u in het Ontmoe
tingscentrum Marke „De werking van het OCMW" Org VU-arr 
Kortrijk 

FVV-Kortrijk lichtte „machthebbers" door 
Op maandag 8 november jl organi-
zeerde de Kortrijkse afdeling van het 
FVV een voordracht met als onder
werp „De feitelijke machthebbers m 
ons land" 

Voor een talrijk opgekomen publiek — 
er waren ook behoorlijk wat mannen 
opgekomen — besprak senator Nelly 
Maes uitgaande van de diverse 
machtsposities op gemeentelijk vlak, 
de buiten-parlementaire en niet bij de 
grondwet met macht beklede organi-
zaties en groepen, die op het nationaal 
vlak aktief zijn Deze belangengroe
pen, o m de vakbonden, de banken, 
het patronaat, bepaalde grote bedrij
ven, het hof, de kerk(en) en zo meer, 
oefenen dagelijks druk uit tot in de 
hoogste regionen, om hun belangen te 
verdedigen 
Het komt regelmatig voor dat deze 

groepen, hetzij openlijk, hetzij achter 
de schermen, onderlinge akkoorden 
afsluiten, die zij m sommige gevallen 
tot in de wetgevende besluitvorming 
weten door te drukken 

Deze invloeden zijn uit ons demokra-
tisch bestel met meer weg te denken 
en ZIJ zijn met altijd van korruptieve 
aard 

Belangrijk voor onze demokratie aldus 
mevrouw Maes, is de onafhankelijke 
positie, die de Rechterlijke Macht — 
gelukkig — nog steeds inneemt in ons 
land en het feit dat de burger zich 
steeds m vertrouwen tot de rechtbank 
kan wenden 

Deze uitspraak verwekte bij de aan
wezigen nogal wat beroenng en er 
kwam heel wat reaktie van personen 
die verwezen naar het gerechtelijk 

optreden bij het begin van de laatste 
oorlog en bij de genadeloze repressie 
Een geanimeerde diskussie besloot dit 
geslaagd FVV-imtiatief 

Rouw 
te Oostduinkerke 

Mevrouw Martine Devlieger, echtge
note van de heer Jan Vanmassenho-
ve en moeder van Luk Vanmassenho-
ve (destijds VUJO-voorzitter van 
Oostduinkerke) werd op 6 november 
1982 begraven. 
Namens de afdeling VU-Oostdum-
kerke en de redaktie van dit blad 
onze innige deelneming in het grote 
verdriet 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 

Steen-en marmerhouwerij 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21.22.48 

Alle werken in marmer en natuur
steen. 
Open haarden. Grafzerken. 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel. 582.14.41 

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

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

TEL. 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 1000 Brussel 

Tel.: 511.61.33 Privé: 569.03.18 

Aankoop en verkoop van Hol
landse, Luikse en Vlaamse meu
belen van de 17de en 18de eeuw. 
Kunstvoorwerpen. 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTOUINKERKE Littoral 

<? uitgebreide keus bemeubelde villa's - appart. - en studio's 
In alle prijsklassen alles Inbegrepen 
vraag gratis katalogus met lotos 

LEOPOLD ll-LAAN-.205 
ItSI OOSTOUINKERKE 
TEL. 051/11.26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraal 84. 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
open van 10 tot 19 u 30 Zotidag en maandag gesloten 

MATRASSEN PLAHEAU 

Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische 
matrassen. 

Platteau-Lievens, 

Portugeesstraat 9, 
1780 Teralfene. 
Tel. 053-66.74.56. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek. 

Merchtemsestwg. 36, 
1810 WEMMEL 

Tel. 460.04.10 

poggenporii 
e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 

Belgielei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel. 03/230.07.72 

Wij bouwen voor u-
— sleutel op de deur 
— en_ zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hannme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antvsrerpen 
Tel.: 03/235.65.75 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 
Tel. 02-268.14.02 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel. 015-71.12.40 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel.: 03/353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

B + M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Tel. 054-330687 

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

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel. 582.1055 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

TEtRONIC 
vervaardigt en plaatst elektronische 

ALARMSYSTEMEN 

anti-brand en -inbraak; talrijke referenties. 
Den Eeckhofstraat 2, 2520 Edegem-Antwerpen. 
Tel. 03-440.26.86. Bestek op aanvraag. 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel. 053-21.36.36 

• Ongehuwde jonge vrouw 
met lager secundair onderwijs en 
getuigschrift in avondlessen van 
Nederlands en Frans sekreta-
riaat, met begrippen van Engels 
en Duits, zoekt betrekking in 
Brussel of ten westen ervan. 
Voor Inl. tel. Volksvert. Dr. 
J. Valkeniers, 02-569.16.04. 

EN BROEKEN 
moeilijke maten,/t<4 

akkundige retouche ' 
Mccttcrklccrmakcr / | 

D ^ r~ x o- — — • 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 

Boekhouding — 
Over het ganse 

Fiskaliteit 

land. 

en 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251 11 36 

vennootschapsstichtingen. 

1 

lusirerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzetteijdn 56c brugge 
050/35/4 04 . 
baan brugge kortrijk 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-2129.11 en 053-212757. 

PVBA SIMILLON 
Tuitenbergstraat 130 

1680 LENNIK 
Tel 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
Elektrische installatie ook in
dustrieel - verlichting - elektri
sche verwarming. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel 054-333756 

Drukkerij A.D.B. 
Kerkstraat 222 

Grimbergen-Humbeek 

Alle drukwerken 

Tel. 02/269.50.80 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrlkatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 24, 9328 dendermonde - schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31.13.76 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIAUST 

TECHNICUS 
MARC UYTOEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

TeL 03-216.34.16 
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24 MQ Mensen van bij ons 

Frans Vermeulen: 

Met broodtrommel en stof long „naar de kaai..." 

EKEREN — Langdurige werkloosheid werkt ziek
makend Maar zulks is ook nog het geval voor veel 
„vuile werkjes'. Metterti jd is de lijst van beroeps
ziekten overigens indrukwekkend langer gewor
den, wat kan wijzen op een groter sociale bezorgd
heid van de overheid, maar wat er meteen ook op 
wijst dat nog te veel mensen precies door hun 
werk ernstig in hun gezondheid toegetakeld wor
den. 

Tussen de twee- en drieduizend werknemers 
(overwegend arbeiders) melden zich elk jaar bij 
het Fonds voor de Beroepsziekten. Dikwijls is het 
voor het tegengaan van de opgelopen ziekte te 
laat. Wel kan nog erger voorkomen worden, door 
het ziekmakend werk te staken, bij het Fonds 
wordt dan financiële kompensatie gezocht voor dit 
ongewenst werkverlies 

Maar, blijkens een getuigenis loopt het niet zo van 
een leien dakje als we bij lektuur van de jaarversla
gen van het Fonds wel zouden moeten geloven.. 
Frans Vermeulen die op de Antwerpse dokken 
werkt IS een verbitterd man geworden. Hij is nog 
immer verplicht, mét zijn stoflong, ziekmakend 
werk te doen Zijn aanvraag bij het Fonds werd nu 
reeds meer dan 2,5 jaar geleden ingediend.. 

Vandaag wacht hij, na ergerlijke ervaringen met 
keuringen en onderzoeken, met frankofone ambte
narij, op zijn definitieve erkenning Het is ook al zo 
lang geleden dat een dokter tegen zijn vrouw zei-
„uw man moet uit die smeerlapperij zeer dringend 
uitgehaald worden" Maar, Frans Vermeulen is 
ondanks zijn lastige en gevaarlijke pneumoconio-
se toch nog immer verplicht op de dokken „mee te 
draaien". 

Toch IS het al zeer lang geleden 
dat de wetgever uiting gaf aan zijn 
sociale bezorgdheid om werkne
mers die op hun werkplaats zwaar 
getroffen worden een helpende 
hand te reiken 
De eerste wet op de arbeidsonge
vallen dateert van kerstavond 
1903 
De bchadeloosstelling voor be
roepsziekten werd voor het eerst 
in juli '27 georganizeerd 
BIJ wet van (alweer kerstavond) 
1963 werden de aktiviteiten van 
het Fonds voor Beroepsziekten 
nog uitgebreid 
Onder meer de stoflong (vooral 
de silicose. maar ook pneumoco-
niose en andere) werd aan de lijst 
van zware beroepsziekten toege
voegd 
Meer nog, verschillende bepalin
gen werden bijgeschreven om op 
termijn ook te streven naar een 
vermindering van het aantal men
sen die door hun werk ziekelijk 
aangetast worden 
Preventieve maatregelen dus 
BIJ een nieuwe wetswijziging in 
november '68 die met politieke 
strubbelingen gepaard ging heette 
het zelfs kategonek silicose-lij-
ders moeten aangemaand worden 
om zich onmiddellijk te melden en 
te laten verzorgen 
Het moest gedaan zijn met winst
gevende truuks, zoals die van 
pneumoconiose-zieken die bij de 
eerste ziektetekenen toch bleven 
verder werken om enkele jaren 
later ineens enkele honderddui
zenden franken vergoeding te 
kunnen trekken wegens loonder
ving, hoewel ze dus al die tijd wel 
hadden gewerkt 

Brussels Fonds 
Anderzijds werd ook behoorlijk 
werk gemaakt van „het Algemeen 
Reglement op de Arbeidsbescher
ming" Zo werden de arbeidsge-
neesheren behoudens penodieke 
onderzoeken naar kiemende ziek
ten ook uitdrukkelijk belast met 
het „toezicht op de hygiënische 
arbeidsvoorwaarden" 
Normalerwijze zouden arbeiders 
die „vuil werk" opknappen van
daag dan ook een urgente medi
sche en administratieve behande
ling dienen te knjgen wanneer zij 
zich ziek melden Het blijkt te mooi 
om waar te zijn Erger nog blijkens 
getuigenissen zou het Fonds voor 
Beroepsziekten weinig alert zijn 
om zoals het vroeger in ministerie
le bewoordingen heette „het lot 
van de sociaal getroffenen en de 
minstgegoeden te verbeteren" 

Mevrouw Vermeulen (die zelf 
aan astrose lijdt)- „Mijn man is 2,5 
jaar geleden ziek geworden 
HIJ werkt 35 jaar, waarvan 18 jaar 
op de havenkaai 
Nooit heeft hij van ziekteverlof 
geprofiteerd En ik meen steeds 
zonder morren tal van vuile werk
jes opgeknapt We voelden ons 
trouwens als arbeidersgezin ook 
gelukkig met ons werk, ons leven 
Tot een goede twee jaren geleden 
die slechte tijding ons gezin over
mande 

Ge kunt nauwelijks beschrijven 
wat u overkomt, wat ge voelt als 
de dokter met die stoflong-analyse 
thuis over de vloer komt En, als hij 
daaraan toevoegt uw man moet 
dringend uit die smeerlapperij uit 

— Welk werk deed hij al die 
ti jd? 
Mevrouw Vermeulen: „Hij is te
werkgesteld als chauffeur-kraan-
man op de dokken Omdat er op 
gebied van gezondheid altijd ge
vaarlijke besmettingen te vrezen 
vallen werd ook mijn man onge
veer twee keer per jaar onderwor
pen aan een medisch onderzoek 
Geen kwaad woord daarover Het 
IS trouwens daardoor dat de stof-
long-aandoening in een beginfaze 
werd ontdekt 

Na die harde klop-op-de-kop heb
ben we getracht er nog het beste 
van te maken Al die tijd, meer dan 

twee jaar lang, veranderde er ech
ter weinig aan het werk van mijn 
man Ikzelf heb er de bittere erva
ring aan over gehouden dat men 
uiteindelijk in zulke werkplaatsen 
meer bekommerd is om de goede 
werking van machines dan om het 
lot van de mensen die er mee 
moeten werken 
Van kraanmannen en chauffeurs 
wordt wel beweerd dat zij proper 
werk hebben in vergelijking met 
andere dokwerkers die giftig spul 
in gesloten zakken op hun schou
ders torsen Ook kontroleurs van 
het Fonds voor Beroepsziekten 
die bij ons over de vloer geweest 
zijn hebben ons zulks voor de 
voeten gegooid 

MIJ moeten ze nochtans mets wijs
maken Kijk, als een schip met 
solfer en ander giftig wit spul 
aanmeert dan worden de ladingen 
met de grijpers van kranen eruit 
gehaald en op de kade gedepo
neerd 
Die kranen halen evenwel slechts 
het middenruim leeg 
Na verloop van tijd wordt dan een 
bulldozer in het ruim neergelaten 
die „het spul" van de uithoeken 
naar het midden moet duwen, zo
dat de kraangrijpers ook daar 
weer aankunnen Wat denk je dat 
mijn man in al die jaren in die 
scheepsruimen heeft inge
ademd"" 

En, wordt ge niet aangeduid om 
zo'n bulldozerwerk te doen, dan 
zijt ge de chauffeur die het op de 
kade gestort „spul" naar een han
gar moet voeren, waar het goedje 
dan „opgezakt" wordt" 

Frans Vermeulen (net thuisgeko
men van de dokken): „In al die ja
ren heb ik tonnen en tonnen gifti
ge produkten behandeld Een 
kwalijke ziekte moest er van ko
men 

Onze dokter heeft erop gewezen 
dat met zeer fijne stoffen, zoals Al-
f aplat dat vloeit als water, besmet
tingen mettertijd haast met te ver
mijden zijn Ook al zit je in een ge
sloten kabine bulldozers kappen 
in de camion de stoffen boven je 
hoofd uit 

En als ge dan nog werkt op een 
kade waar vlak in de geburen 
graansilo's staan Ik ben eens op 
een zomerdag thuisgekomen met 
brandwonden tot op de tweede 
graad, nadat ik enkele uren solfer
vrachten had vervoerd" 

Mevrouw Vermeulen: „Dikwijls 
kwam hij onwel thuis. Na een 
zwaar incident ben ik met klachten 
naar de vakbond getrokken 
Eén van hun vrijgestelden trok 
met een chauffeur naar het werk 
van mijn man Hijzelf is in een 
bureautje gaan informeren en 
heeft niet anders gezien van de 
werkomstandigheden Zijn chauf
feur heeft die korte tijd in de buurt 
van zijn auto staan wachten Toen 
ze wegreden kon de chauffeur 
geen honderd meter meer rijden, 
hij werd dringend naar de kliniek 
gevoerd om zijn ogen te laten 
verzorgen Maar uiteindelijk heb
ben we moeten vaststellen dat 
onze klacht geen ernstig gevolg 
kreeg bij de vakbond" 

Frans Vermeulen: „Nu vragen we 
centen aan dat Fonds En het blijkt 
met gemakkelijk om te krijgen 
waar ik recht op heb Maar, had
den ze tijdig naar ons geluisterd, 
ze zouden ons vandaag geen 
centen moeten geven". 

— Afgezien van de opgelopen 
onherstelbare ziekte, is U ook 
biezonder verbitterd over de wij
ze waarop uw dossier bij het 
Fonds voor Beroepsziekten 
wordt behandeld-

Mevrouw Vermeulen: „We maak
ten ons geen illusies dossiers 
leggen meestal een lange weg af 
Maar nu is het ons toch te gortig 
geworden, haast drie jaar na de 
eerste aanvraag Terloops het 
overgrote deel van het personeel 
op dat Fonds is Franstalig En naar 
het schijnt zijn er de laatste tijd 
meer Vlaamse dossiers, zodat die 
Vlaamse beambten allicht ook met 
wat goede wil door hun werk met 
geraken Anderzijds heb ik horen 
vertellen dat meer Franstalige dan 
Vlaamse dossiers een positieve 
afhandeling krijgen 

Nadat we ervaarden dat de ge
zondheidszorg op het werk be
denkelijk IS, werden we nog gepij
nigd door de brutaliteit waarmee 
sommige onderzoekers van het 
Fonds, dat ons zou moeten hel
pen, ons thuis komen afsnauwen 
Nadat onze huisdokter bij herha
ling de ziektevaststellingen had 
gedaan kwam een ingenieur ons 
boutweg toesnauwen dat het met 
mogelijk is dat een chauffeur aan 
de dokken zo'n beroepsziekte kan 
oplopen 

Frans Vermeulen: „Ze laten me 
maar verder werken Waar ben ik 
aan toe als ik morgen bronchitis 
krijg-^ 

35 jaar, zonder profiteren, gewerkt 
hebben, en nu doen ze mij dit aan 
Voor het beoordelen van het per
centage beroepsziekte wordt 
door het Fonds autonoom geoor
deeld, huisdokters worden daar 
volkomen gehouden 
Zijt ge met akkoord met een be
slissing, dan kunt ge teoretisch in 
beroep gaan Maar ge weet hoe
genaamd met welke normen zij 
daar gehanteerd hebben 

Je wordt afgesnauwd als ge erom 
vraagt 

Nog iets anders ik krijg speciale 
terugbetaling van zorgen die met 
mijn beroepsziekte te maken heb
ben Maar, ge moet eerst zelf 
voorschieten en die dan liefst met 
aangetekende zending naar Brus
sel sturen Pas na veel maanden 
krijg je de centen Eens was er een 
dispuut op die doktersbriefjes 
moest vermeld staan „betaald", 
voor het Fonds bereid is terug te 
betalen Toen we naar Brussel 
telefoneerden om te vragen of we 
voor al die briefjes nu weer de 
dokter moesten lastig vallen werd 
ons geantwoord „och, schrijft 
daar maar zelf in drukletters het 
woordje betaald op". 

Dat IS allemaal met ernstig' En 
ondertussen wacht ik nog altijd op 
het oordeel van het Fonds welk lot 
mij als beroepszieke mens zal 
gegund worden Ze moeten nu 
met zeggen dat mijn dossier er
gens ongelukkig terzij werd ge
legd, want ik ken nog andere 
mensen die dezelfde miserie mee
maken 

En morgen trek ik „voor mijn bo
terham" opnieuw naar de Ant
werpse kaaien " (HDS) 

AIENSEN 
"SSONS 
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