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De ware 
schuldigen 

Vandestrick, de voorbeeldige FN-manager die eens gauw. 
orde op zaken zou stellen in Cockerill-Sambre? Een reputatie 
die gevallen is als een baksteen, snel en diep. Op enkele 
maanden tijds is de man aan zijn zoveelste „plan" toe. Er is 
geen schriller kontrast denkbaar dan tussen de hoogdraven
de, zelfverzekerde prietpraat die Vandestrick nog maar 
enkele weken geleden in een interview aan „De Standaard" 
kwijt kon, en zijn recente bekentenis van mislukking. Deze 
charlatan, die zijn plannen slijt gelijk een tsjoek-tsjoek 
slechte tapijten, kan men echter nauwelijks ten kwade duiden 
dat hij probeert nog maar eens een aantal miljarden in de 
wacht te slepen. Gewoonte is een tweede natuur: waarom zou 
een Waal, die gewoon is van vragen en krijgen, daarmee op
houden? 
En dan de plotse en potsierlijke ijver waarmee de regering 
reageerde op het donderdag-offensief van Vandestrick. Mi
nister Eyskens, die voortijdig en overhaast een EG-vergade-
ring te Kopenhagen verliet om toch maar tijdig op de 
afspraak te zijn die Vandestrick hem had voorgeschreven. 
Een bijzonder ministerkomitee dat, enkele uren later reeds, 
bijeenkwam om akte te nemen van Vandestrick's verlang
lijstje. En een regering die uiteindelijk aankondigde dat ze de 
komende weken de financieringsproblemen van Cockerill-
Sambre nog maar eens gaat „bestuderen". Tegen dat de 
„studie" klaar is, zal het verlies van Cockerill-Sambre — dat 
nu reeds meer dan één miljard per maand bedraagt — nog 
wat astronomischer geworden zijn... 
Het ongelooflijk lef van Vandestrick heeft het voordeel, dat 
we - met jaren vertraging — nu ook eens mogen vernemen 
wat de Walen onder inleveren verstaan. De PDG van Cocke
rill-Sambre bestaat het, om in alle ernst aan te kondigen dat 
zijn arbeiders — die de bestbetaalden van het land zijn en die 
tien procent méér verdienen dan de bestbetaalde Vlaamse 
staalarbeiders — verzocht zullen worden om driemaal 2 
percent per jaar in te leveren. Men vergelijke dat met de 
keiharde regeringseis tot onmiddellijke inlevering van 5 
procent in Vlaamse bedrijven met moeilijkheden. 
Terwijl Fabelta en Cockerill-Yards over de kop gegaan zijn, 
terwijl Sidmar knel zit tussen de lage quota, verliest Cocke
rill-Sambre op één maand tijds méér dan het totale bedrag 
dat voor de redding van Nobels-Peelman nodig is. Het lijkt er 
op of de teloorgang van Vlaamse bedrijven past in de 
lafhartige strategie van de regering. Als zij vroeg of laat, al 
dan niet gedwongen door de EG, toch eens njet zal moeten 
zeggen aan Cockerill-Sambre (en dat ogenblik komt, want de 
miljarden zijn niet eindeloos beschikbaar), dan kan zij de 
Waalse publieke opinie paaien met de verwijzing naar de 
lange rij bedrijfssluitingen in Vlaanderen. 
Wat doen de Vlaamse ministers? Zitten er nog Vlaamse mi
nisters in deze regering? Wat doen de regeringspartijen, de 
P W en de CVP, die zich alle twee destijds hebben uitgespro
ken over de regionalizering van de vijf Rationale sektoren? 
Vooral aan de CVP, tot nader order en tot ons aller ongeluk 
nog altijd de grootste partij van Vlaanderen, moet gevraagd 
worden waarom zij zo stom blijft als een vis, waarom ze haar 
eigen kongresbesluiten van 13 maart blijft verloochenen. 
Waar blijven vandaag de Dupré's, die tijdens de vorige 
regering het Vlaams blazoen van de CVP mochten doreren 
met de opvoering van een kortademig staalnummertje in het 
parlement? 

Niet zozeer Vandestrick verdient een schop onder de broek; 
de man doet tenslotte niets anders dan de leurkaart gebrui
ken die hem door de regering officieel werd uitgereikt. Zij die 
ons goed geld blijven betalen voor de slechte tapijten van de 
tsjoek-tsjoek, zij zijn het die him terechte straf niet mogen 
ontlopen: Mariens en de overige „Vlaamse" ministers, Swae-
len en Verhofstadt, de zwijgers en de knikkers van de P W en 
de CVP. 

(tvo) 

Vlaamse regering zit hopeloos in de rode cijfers! 

SchWtz stelt ultimatum 
De Vlaamse regering zit hopeloos In de rode cijfers. Vooral bli jkt er 
geen frank meer over te zijn om een eigen Vlaams beleid te 
verwezenlijken. Voorzitter Gaston Geens mag dan al in de voorbije 
maanden tal van shownummertjes opgevoerd hebben met DIRV-pro-
jekten (het opvangen van de Derde Industriële Revolutie in Vlaande
ren), de Vlaamse regering ontbeert uiteindelijk behoorlijke geldmid
delen om tegemoet te komen aan de redelijke en rechtmachtige ver
wachtingen van de Vlaamse bevolking. 
Financieminister Hugo Schiltz heeft dinsdagmiddag aan de alarmbel 
getrokken en gedreigd met ontslag indien de centrale regering-Mar-
tens niet met meer geldmiddelen over de brug komt Hij herinnerde er 
daarbij aan dat de VU bij de staatshervorming in '80 ervoor 
waarschuwde dat na korte ti jd zou blijken dat de Vlaamse regering bij 
gebrek aan voldoende geldmiddelen geen echt beleid kan voeren. 

Voor dit jaar kijkt de Vlaamse 
regering aan tegen een tekort van 
12,5 miljard frank. Voor het groot
ste gedeelte betreft het fakturen 
van de sociale huisvestingsmaat
schappijen. Bij de opmaak van zijn 
begroting is minister Schiltz ervan 
uitgegaan dat de Vlaamse rege
ring (in tegenstelling tot de Waalse 
en de centrale) een ortodox be
grotingsbeleid moest voeren. Tot 
vandaag is die intentie ook werke
lijkheid gebleven. Nu evenwel al
leen nog rode cijfers in de Vlaam
se regeerkas overblijven, zou een 
uitweg kunnen gezocht worden 
via leningen of verhoging van tak
sen. Maar dit weigert financiemi
nister Schiltz. Allereerst om de 

toekomst van de Vlaamse ge
meenschap niet zwaar te hypote-
keren. Maar ook en vooral uit 
onwrikbare politieke princiepen. 
Bij de staatshervorming in de zo
mer van 1980 beloofde premier 
Martens een gunstige groei van 
de financiële middelen van de 
Vlaamse regering. Hij en zijn re-
geerploeg zijn die belofte niet na
gekomen. Inmiddels voert de 
Waalse regering een totaal ander 
begrotingsbeleid dan minister 
Schiltz. Zijn er centen te kort dan 
wordt zonder verpinken uitgeke
ken naar geleend geld. Niet alleen 
werden de basisbedragen van de 
begrotingskredieten in '80 volko
men onjuist berekend, maar vooral 

is er dus de onwil om de Vlaamse 
regering meer machten te geven. 
„Dat ik nu vandaag de aiarmbel 
luid, kan voor de centrale regering 
hoegenaamd geen verrassing 
zijn", aldus Hugo Schiltz. „Nu is het 
moment gekomen dat de staats-
hervormers van '80 moeten t>ewij-
zen of ze daadwerkelijk onze 
Vlaamse gemeenschap alsnog 
een verregaande autonomie gun
nen. Want daar te het ons om te 
doen. Ik weiger een t>egrotingst>e-
leid voor de Vlaamse gemeery-
schap te voeren waarbij de 
schuldfinanciering vanjaar tot jaar 
aanzwelt Het is vanuit de nationa
le pot dat we meer geldmiddelen 
moeten krijgen om een eigen be
te/of te kunnen voeren. Gebeurt dit 
niet dan te het overduidelijk dat 
Martens en zijn regeerploeg de 
Vlaamse gemeenschap geen re
ële autonomie gunnen. Dan te het 
meteen gedaan met schimmen
spel en liggen de kaarten open op 
tafel Dan dien ik ontslag in. Want 
mij te het er om te doen de 
Vlaamse autonomie niet met 
mondjesmaat maar met verre
gaande beleidst>eslissingen te ver
wenden." (HDS) 

Lees ook biz. 5 
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Ml Brieven 

„HOUD ZE DOM' 

Als Daniël Coens met één pennetrek 
abonnementen op zes waardevolle 
tijdschriften voor de middelbare scho
len stopzet, zogezegd om een grotere 
autonomie te geven aan de rijksscho
len, kan ik hem weer niet volgen. Zou 
hij dan niet beter de Vrije Scholen 
verbieden een abonnement te nemen 
op de „CEPESS-kronieken". Ik kom in 
drie vrije scholen in Herk-de-Stad. Ze 
hebben alle drie een abonnement 
Welk parlementslid interpelleert de mi
nister hierover? 

P.C, Schaffen 

ZWIN BEDREIGD 

Met belangstelling las ik in een vorig 
nummer uw artikel ter verdediging van 
ons laatste stukje natuurgebied aan de 
Oostkust Helaas, ben ik van mening 
dat de politieke macht van de VU niet 
opgewassen is tegen het franskiljonse 
grootkapitaal van de „Cie. du Zoute". 
Met veel misbaar gaf de h. Akkermans 
op dinsdagavond 16 november een 
zegebulletijn uit. Wat verklaarde hij 
dan? „Er komt geen jachthaven ten 
oosten van Knokke". Weineen, hij her
haalde slechts de verklaring voor de 
TV afgelegd door een der kopstukken 
van de „Cie. du Zoute" de heer Lip
pens „Er komt geen jachthaven in het 
Zwingebied". Dit is louter boerenbe
drog. 

Dit wil zeggen dat het franskiljonse 
grootkapitaal zijn slag thuishaalt (Wat 
dacht ge anders, kleine Vlaming?) Het 
betekent dat de jachthaven komt in het 
laatste klem gedeelte ongerept duinge
bied van onze kust in de onmiddellijke 
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omgeving van het Zwin. Oat dit enig 
natuurgebied met zijn vogelrijkdom 
kan afgeschreven worden als verioe-
derd. vervuild en verstoord. 
Het was overigens duidelijk dat de 
voorstudies en plans, die reeds miljoe-, 
nen opslorpen binnenkamers voorbe
reid werden en de heren grootkapita
listen wagen hun geld niet aan een ver
loren zaak. 

Zoals in De Panne vechten wij tegen 
de bierkaai. Arm onbenullig Vlaande
ren, niet eens meester van zijn eigen 
grondgebied, dat zich bovendien door 
boerenbedrog laat vangen. 

S.D,, Borgerhout 

11.11.11 IN 
KRAAINEM-
Tegenover uw vraag „Waarom mee
doen met 11.11.11" in „Wij" van 11 
november 1982, stel ik hier een andere 
vraag, namelijk waarom niet meedoen 
met 11.11.11? 
Het antwoord voeg ik hierbij. Ook in 
onze gemeente werd naar jaaHijkse 
gewoonte de 11.11.11-aktie georgani-
zeerd. Eens te meer echter was deze 
aktie quasi volledig in handen van 
FranstaÜgen en gaat de opbrengst 
integraal naar Karama, vanzelfspre
kend een gemeente in Franstalig Afri
ka. Zoals gezegd gaat in Kraainem 
sinds jaren bijna alle ontwikkelingshulp 
naar Karama terwijl er tot nu toe op de 
gemeentebegroting nog geen frank 
afkon voor de hulpverlening aan oud-
pastoor Geeroms in Brazilië. Nochtans 
betalen de Vlamingen ook gemeente
belastingen! 
Een onder Frans juk levende inwoner 
uit één van de zes. 

Q.V.D., Kraainem 

WAARDIGE 
11 NOVEMBER 

Mijn kleinzoon, een waardige opvolger 
van z'n peter, reed op 11 november jl. 
naar de St.-Amanduskerk van Erembo-
degem ten Bos, waar een indrukwek
kend aantal TAK-jongens en meisjes, 
samen met oudere Vlaams-nationalis
ten, aan het monument van wijlen dom 
Modestus Van Assche, verzameld wa
ren. Daar werd de start gegeven van 
een fakkeltocht naar Aalst om er trouw 
te betuigen aan het ideaal van de 
plaatselijke slachtoffers van de naoor
logse repressie, de door het uitschot 
der Belgische machthebbers doodge
martelde dom Modest Van Assche en 
de vermoorde meester De Vos. 
Een der jonge leiders van TAK, nl. Drie 
Muyiaert deelde ons, na een wel
komstwoord, mede, dat de farizeeërs 
van de hooggeplaatste kerkelijke over
heid onverwachts aan een gevraagde 
priester verbod hadden opgelegd om 
de fakkels voor de geplande vredes-
tocht in te zegenen en de nagedachte
nis van z'n twee geloofsgenoten te 
herdenken. 
Op het Vredesplein te Aalst waar de 
nog kranige erevoorzitter van VTB-
V A B J. Van Overstraeten, in gloedvol
le woorden de aanwezige jeugd geluk
wenste met haar aktie en haar op het 
hart drukte standvastig en trouw te 
blijven aan ons Vlaams vredesideaal. 

riep hij de nagedachtenis op van dom 
Modest Van Assche en van meester 
De Vos, z'n goede vriend. De brave en 
voortieeldige onderwijzer, vader van 
11 kinderen, werd door het naooriogse 
gespuis voor z'n Vlaamse overtuiging 
vermoord. Spreker wees ook met de 
vinger naar de Vlaamse regering met 
het verzoek om, na 64 jaar weigering, 
eensgezind amnestie voor alle politie
ke slachtoffers af te dwingen. 

Een minuut stilte volgde, alléén een 
dodenappel door jeugdige trompetters 
van het VNJ weerklonk. 
Na het ingetogen zingen van het 
„Gebed voor het Vaderiand" werd een 

bloemenkrans neergelegd naast de 
vlam van de voordien herdachte Belgi
sche oud-strijders. Een ontroerend ta
fereel voorwaar. 
Als een grootvader met z'n kleinkinde
ren hield de heer Van Overstraeten 
nog een gemoedelijk praatje met het 
jeugdige volkje. 
Na het massaal zingen van het Wilhel
mus en ons Vl.-Nationaal lied werd 
deze waardige aktie en herdenking 
van alle slachtoffers der wraakzuchti
ge repressie-helden besloten. 

J.D.D. senior, 
Erembodegem 

AMNESTIE? 

Sedert 38 jaar wordt ons volk op 
pijnlijke wijze verdeeld en verscheurd 
door twee schijnbaar onverzoenlijke 
strekkingen. Er waren nochtans al ve
ten genoeg. Een groot gedeelte van de 
bevolking is kordaat vóór Amnestie, 
een groot gedeelte van de bevolking is 
even kordaat tégen Amnestie. Het is 
een gordiaans dilemma geworden, een 
verkankerde bron van spanningen en 
tweedracht En dat in een tijd waar gro
te nood bestaat aan eendracht en 
samenwerking. 
Amnestie veronderstelt absoluut geen 
goedkeuring of minimalisering van in 
het verleden gebeurde feiten. Het ver
onderstelt zelfs bijna geen begrip voor 
de omstandigheden waarin en waar
door zich deze feiten hebben voorge
daan. Amnestie betekent enkel: „laat er 
ons niet meer over praten, laat ons 
weerom menselijke mensen zijn onder 
elkaar (vrienden als het mogelijk is)". 
En daarom kan Amnestie niet van één 
kant komen. 
Huiveringwekkende misdaden zijn er 
gebeurd tijdens de tweede wereldoor
log. En ook nadien. Er bevonden zich 
avonturiers en beulen in beide kam
pen. Maar aan beide zijden bevonden 
er zich ook helden. Er bestaat geen 

plaats in ons land waar geen pure 
idealisten frontaal tegenover elkaar 
stonden, hard en onverzettelijk, zich 
latende leiden tot onbegrijpelijke da
den, leder zinnig mens acht het ver be
neden zich. Amnestie te veriangen 
voor lafaards, beulen en sadisten maar 
— zoals destijds de goeden samen 
met de kwaden hetzelfde lot werd 
beschoren — de kwaden moeten nu 
maar met de goeden het voordeel van 
de massaliteit genieten. Want wie is er 
dan feitelijk wel geroepen om korrekt 
de grens te trekken? 
Onze wetgevers laten op zich wach
ten. Bijna een mensenleven lang. Lan
ger dan in gelijk welk ander land ter 
wereld. Durven ze ook bekennen 
waarom? Onmacht Welnu, laat ze dan 
maar treuzelen en treuren om eigen 
machteloosheid. Laat alle Vlamingen 
een kardinale wet maken voor zichzelf 
en voor elkander: Amnestie vragen én 
Amnestie geven. Kerstdag is, zowel 
voor ongelovigen als voor gelovigen, 
de dag van verzoening. Laat komende 
Kerstdag de dag van het grote verge
ten zijn. 

K.R., Kortri jk-Heule 

Wt) ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brteven De andere publiceren wit. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wil behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbnef. 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

Deze week in 

WAT ROERT ER 
IN LUIK? 

Ergens diep in het zuiden van 
België blijft een stad de rest van het 
land verbazen: het failliete, rode, 
weerbarstige, hoogmoedige Luik. 
Knack bezoekt een politiek en 
ekonomisch wespennest. 
Gelukkig tussen dat 
bonte volkje 
Vorige week is Knack gestart met een 
reeks interviews met Vlaamse 
teaterregisseurs. Mensen die naar ons 
gevoel iets te tonen en te vertellen 
hebben. Deze week is Achiel van 
Malderen aan de beurt, die vooral in 
Oost- en West-Vlaanderen als regisseur 
bekend en werkzaam is. Hij is lesgever 
aan het Gentse conservatorium en 
van de Jonge" regisseurs eigenlijk al 
één van de oudsten. Hij houdt erg veel 
van teater, beweegt zich graag in de 
teaterruimte en vertoeft met plezier 
tussen dat bonte volkje. 

Engels als wereldtaal 
Frans- en Spaanstaligen bieden 

nog wat weerstand, maar de stroom is 
niet meer te stuiten: Engels is vandaag 

de dag dé wereldtaal. Het is de eerste, 
werkelijk planetaire taal in de geschie
denis. Misschien niet voor eeuwig, 
maar mogelijk v(X)r eeuwen. 
Han Suyin in 
De Nieuwe 
Boekenkrant 

In Knacks E)e Nieuwe Boeken
krant wordt veel aandacht besteed aan 
de Chinees-Belgische schrijfster Han 
Suyin. Verder cx)k besprekingen van 
werk van ondermeer Jos Vandeloo, 
Pai^ Snoek, Harry Mulisch en VS 
Naipaul. ^ —• n 
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Menser\ 

Stoere 
Van Rompuy 
Eric Van Rompuy, de jongeren-
voorzitter van de CVP, vindt dat 
het Vlaams profiel van de CVP tij
dens de komende weken ernstig 
op de proef zal worden gesteld. 
„De CVP moet zich strijdbaarder 
opstellen in de hele staalproblema-
tiek en de regionalizering van de 
vijf nationaal gebleven ekonomi-
sche sektoren", aldus Van Rom
puy. Ook waarschuwt hij zijn par
tijgenoten-ministers om nooit de 
benoeming van José Happart tot 
burgemeester te steunen, zoniet 

m 

„wordt dit een oorlogszaak in de 
partij". Toch wel straffe taal van 
dat jonge Europarlementslid... En 't 
klinkt ook mooi. 
Maar, net zoals met eerder afge
legde verklaringen, zal het waar
schijnlijk bij woorden blijven. Trou
wens, de zwakke opstelling van de 
CVP in deze staalkwestie bleek 
maandag na afloop van het CVP-
partijbestuur. Daar waar de VU, nu 
voor het eerst gevolgd door de 
SP, formeel stelden: „Geen cent 
meer voor het Waalse staal", 
sprak de CVP (en ook de PVV) 
enkel over een mogelijke her-
strukturering. 
En vorige week weigerde de CVP 
haar medewerking te verlenen 
aan de oprichting van een parle

mentaire onderzoekskommissie in 
verband met het staal. 
Van Rompuy liet zich dus ander
maal gebruiken als Vlaams vaan-
deltje... en zijn woorden vervliegen 
in de herfstwind. 

Lagasse 
trapt door 
FDF-senator 'Lagasse werkt zich 
met de regelmaat van een klok in 
de (franstalige) kijker. Zelf het 
meest absurde schuwt hij niet om 
in de belangstelling te komen. 
Zó ook weer vorige week. De 
Franse Gemeenschapsraad keur
de toen een dekreet goed, waarbij 
het aan de Walen en de Franstali
ge Brusselaars verboden wordt in 
openbare gelegenheden te roken. 
Konkreet betekent dit dat Fransta-
ligen straks in het Brusselse Cen
traal Station geen sigaretje mogen 
opsteken, terwijl Vlamingen hen 
puffend voorbij zullen schuiven. 
Zo kunnen zij nog andere, beper
kende maatregelen worden opge
legd. Wat had u gedacht van een 
verbod op kauwgom, snoepen of 
zoenen in het ofjenbaar? Want, 
misschien is ook dit wel on-ge
zond. 
Het is natuurlijk duidelijk dat La
gasse weer eens wil provoceren 
door een ongewettigde uitbreiding 
van zijn bevoegdheid. Zolang het 
dergelijke vrijheidsberovende 
maatregelen betreft, deert het ons 
niet Wij twijfelen enkel aan de 
verstandelijke mogelijkheden van 
Lagasse en Co... 

Spitaels eist... 
Dinsdag verklaarde PS-voorzit-
ter Guy Spitaels dat hij het niet 
neemt dat de Belgische staat zijn 
verplichtingen omtrent het Waal-' 
se staal niet nakomt „Na ander
half jaar fusie zijn enkel tien 
miljard gestort, zijnde een kwart 
van wat voorzien was in het plan-

Vandestrick", beweerde deze PS-
senator. De 22 miljard, die be
stemd waren voor de . cash 
drains, zijn reeds volledig opge
bruikt en de kredieten die wer
den uitgetrokken voor nieuwe 
investeringen werden in feite ge
bruikt om exploitatieverliezen te 
dekken. Ook van het sociaal 
pakt dat deel uitmaakte van het 

Deze week dit... 
De politieke overheid in dit 
onzalig land is volop de pedalen 
kwijt Ik bedoel de overheid in 
de breedste zin van het woord. 
De centrale regering is aan het 
zwalpen. Na een jaar totale en 
overmoedige 
machtsdemonstratie onder het 
leidmotief „inleveren", durft zij 
het aan een begroting voor 1983 
in te dienen met 600 miljard 
meer uitgaven dan inkomsten. 
Dit is geen klein bier. Temeer 
omdat nu reeds vaststaat dat 
deze raming uitgaat van 
voorbijgestreefde prognoses. De 
put zal bijgevolg nog veel dieper 
zijn. 
Onze gemeenschapsminister 
Hugo'Schiltz heeft publiek 
verkondigd dat de Vlaamse 
Regering haar schamele taken 
niet kan uitvoeren bij gebrek aan 
financiële middelen. 
Het parlement laat het afweten. 
Nooit heb ik deze instelling zo 
futloos ervaren als vandaag. Het 
is altijd een praatbarak geweest 
Maar toch, enige jaren geleden 
stak er nog kruim in. We zapen 
de resultaten van het 
parlementair werk niet direkt 
maar we voelden met onze 
vingertoppen dat de politieke 
konfrontatie nut had. We 
bouwden aan de maatschappij. 

Wij, Vlaams-nationalisten, zagen, 
jaar na jaar, dat de anderen 
onze standpunten overnamen. 
Nu is het parlement dood. Zo 
dood als een pier. Het 
absenteïsme is een regelrechte 
schande. Zeer vaak vormt de 
Volksunie-fraktie de meerderheid 
van de aanwezigen. Dit zal 
echter niet beletten dat onze 
partij door de bevolking in 
dezelfde zak profiteurs wordt 
gestoken. Ik heb geen spijt 
parlementair te zijn. Ik ben er 
wel beschaamd over. 
Wat er in vele gemeenten 
gebeurt, is evenmin om over 
naar huis te schrijven. Korruptie, 
machtsafwending en 
ondemokratische strukturen zijn 
schering en inslag. Het gesleur 
en getrek, de overloperij en 
onrechtmatige drukuitoefening 
bij de vorming van nieuwe 
bestuursmeerderheden zijn niet 
van aard om een voorbeeld van 
politieke zeden te stellen. 
We zuilen maar zwijgen over de 
nutteloze provincieraden en de 
ondoorzichtige cenakels van de 
bestendige deputaties, die liefst 
hun beleidsideeën gaan zoeken 
tijdens snoepreizen in het Verre 
Oosten. 

Dit levenloze België, waar het 
politiek gezag geen eerbied 

verdient gaat naar de afgrond. 
Onherroepelijk. Financieel 
bankroet ekonomische 
aftakeling, anarchistisch egoïsme, 
zijn de trieste resten die de 
overheidswarboel achterlaat 
Het is de hoogste tijd dat 
Vlaanderen zich in de grootste 
mate lostrekt Ik blijf ervan 
overtuigd dat de Vlaamse 
volksgemeenschap, bevrijd van 
de Belgische en Waalse 
besmetting, in staat is een 
nieuwe politieke kuituur te 
bouwen. Het is de opdracht van 
de Volksunie de Vlaamse 
mensen er voortdurend op te 
wijzen dat hun toekomst op het 
spel staat. Ofwel vervallen zij, 
zwijgend en gelaten, in een 
Belgische armoede volgens het 
politiek model dat de traditionele 
partijen hebben getekend. Ofwel 
werken zij, samen met ons, aan 
een Vlaamse welvaart, met een 
vernieuwde politieke kuituur, 
eigen aan onze Vlaamse 
identiteit. 

staalplan van mei '81, werd niets 
gerealizeerd. Of zoals VU-sena-
tor Van Ooteghem het zei: „Co-
ckerill-Sambre verliest méér dan 
1 miljard frank per maand, dit is 
ongeveer 45.000 frank per perso
neelslid. Intussen moet Sidmar 
bestellingen weigeren en worden 
de werknemers gedurende twee
maal zeven dagen werkloos.' 

...en Martens 
krabbelt terug 
In zijn antwoord beloofde Martens 
het staalplan wel degelijk te zullen 
uitvoeren, o.m. door de afronding 
van de „financiële herstrukture-
ring". De regering heeft ook toe
kenning van de globale technische 
enveloppe voor de investeringen 
herbevestigd. 
Het is toch bedroevend telkens 
weer te moeten vaststellen dat 
van zodra een belangrijk Waals 
politicus (in dit geval dan nog van 
de oppositie) iets vraagt dat de re
gering bij monde van een Vlaamse 
(?) eerste minister direkt toegeeft 
aan die eisen. 
Nochtans herinnerde zijn eigen 
CVP-kollega en fraktieleider in de 
Senaat Bob Gijs aan de CVP-
besluiten om werk te maken van 

een regionalisering van de natio
nale sektoren. Waarbij „autonomie 
voor de CVP-fraktie ook volledige 
financiële verantwoordelijk bete
kent", aldus Gijs. 
Martens schipfjert tussen het 
Vlaams Ijelang (wat benadrukt 
wordt door zijn eigen partij — 
althans verbaal) en het unitaire 
bestel. En dit laatste betekent in 
feite: Ijenadeling van de Vlaannse 
Gemeenschap. 

Vic ANCIAUX 

Verhofstadt 
predikt 
Tot driemaal toe, gelukkig enkele 
malen onderbroken, bracht de 
BRT-Nieuwsdienst- Guy Verhof
stadt (PW-voorzitter) eergiste
ren op de beeldbuis. De liberale 
president lanceerde aldus zijn 
uitgewerkte plannen voor een 
ander mediabeleid. Het BRT-mo-
nopolie moet volledig worden 
doorbroken, door het tweede net 
volledig af te staan aan zendge
machtigde verenigingen. Daar
naast zou een kabelomroep wor
den opgericht, die volledig in 
handen van de* privé-groepen 
zou berusten. 
Met deze duidelijke stellingname 
kiezen de liberalen dus voor een 
definitieve radikale en onom
keerbare politizering van het 
beeldscherm. Met alle gevolgen 
vandien. 
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In antwoord op een parlementaire vraag van VU-
kamerlid Daan Vervaet stelt P. Ackermans, ge
meenschapsminister van Ruimtelijke Ordening en 
Natuurbehoud, dat er, gelet op de schikkingen van 
het gewestplan, voor de aanleg van de geplande 
jachthaven „Marina' geen goedkeuring kan wor
den gegeven. 

Vóór 1985 kan er dus geen sprake zijn van de 
bouw van een jachthaven en de inplanting van 
daarbij horende vakantiewoningen in de Zwinbos
jes, een waardevol natuurgebied palend aan het 
natuurreservaat „Het Zwin". Deze Zwinbosjes zijn 
eigendom van de stinkend rijke Compagnie Du 

ol. 

Zoute. Zij voeren toeristische belangen aan en de 
tegenstanders pleiten voor het natuurbehoud. 
Deze laatsten wijzen er op dat dit gebied van le
vensnoodzakelijk belang is voor de zangvogels en 
dat het ganse projekt hoofdzakelijk rijke buiten
landers zou aantrekken. Daarenboven bestaan aan 
de kust reeds voldoende jachthavens. 
Toch moet men waakzaam blijven, want in '85 be
staat de mogelijkheid tot herziening van het 
gewestplan. Thans is die aanleg onmogelijk, omdat 
de gronden in kwestie gedeeltelijk gelegen zijn in 
een zone van rekreatie, en voor het grootste 
gedeelte in een natuurgebied met landschappelij
ke waarde. Gelukkig maar. en opletten geblazen. 

CVP en P W : 
bange wezels 
Vorige week dinsdag keurde de 
Vlaamse Raad eenparig een re
solutie goed betreffende de mo
gelijke benoeming van Happart 
tot burgemeester van Voeren. In 
de resolutie waarschuwt men de 
Koning dit niet te doen. Deze 
resolutie was getekend door de 
fraktieleiders van alle Vlaamse 
partijen. 
De dag erna diende Jos Van 
Elewijck (SP) precies dezelfde 
resolutie in bij het bureau van de 
Kamer van Volksvertegenwoor
digers. Uiteraard ondertekende 
ook de Volksunie dit voorstel. Nu 
blijkt evenwel dat de CVP en 
PVV weigeren deze resolutie te 
steunen, „omdat de resolutie 
door de Vlaamse Raad volstaat'. 
Dit is je reinste hypokrisie. In de 
Vlaamse Raad durven CVP en 
P W wel een radikaal Vlaams 
belang verdedigen. 
(Het zou erg genoeg zijn indien 
zij het niet deden.) Maar_ in het 
nationale, dus Belgische parle
ment, deinzen zij hiervoor terug. 
Want, daar moeten ze braaf zijn 
en hun Waalse zusterpartijen 
toch maar niet voor het hoofd 
stoten. Als bange wezels vluch
ten zij weg- en verloochenen zij 
het Vlaams belang. Voor de uni
taire koe wordt alles opgeofferd. 
Althans door de regeringspartij
en! 

Dankzij 
Waalse unief 
Onlangs ontvingen alle Neder
landstalige kinderkribben en peu
tertuinen een vragenlijst uitgaande 
van de Vlaamse Gemeenschaps
minister voor Gezins- en Welzijns
zorg, het Nationaal Werk voor 
Kinderwelzijn en de studiegroep 
„Mens en Ruimte". Dit gebeurt met 
het oog op een studie over de „Uit

bouw van de kinderopvang in 
Vlaanderen en Brussel". 
Bij het overlopen van de vragen
lijst blijkt dat dit een stuntelige 
vertaling is van een oorspronkelijk 
Franstalige tekst Men vindt er 
uitdrukkingen in als: „postcode" 
(code postal) In plaats van „post
nummer", identifikatie van de in
stelling", „buurt van de midden
klasse", „zijn de maaltijden in de in
stelling bereid", enz... 
Alles wordt echter duidelijk wan
neer men weet dat deze studie 
werd uitgevoerd in samenwerking 
met de „Facultés Universitaires 
Notre-Dame de la Paix de Namur". 
Voor een onderzoek naar de kin
deropvang in Vlaanderen en in 
Nederlandstalig Brussel doet Rika 
Steyaert (CVP), minister van Ge-
zins- en Welzijnszorg, dus beroep 
op een Waalse universiteit... Alsof 
er geen Vlaamse universiteiten 
bestaan. 

Eerlijke 
taalkaders 
bij ASLK? 
Wanneer men de ASLK-balans 
uitsplitst per gemeenschap, dan 
blijkt 54,5 "/o van het aktief en 
60 0/a van het passief zich te 
lokalizeren in Vlaanderen. Deze 
cijfers steunen en onderschrij
ven eens te meer de stelling van 
de Vlaamse personeelsvereni
ging binnen de ASLK voor een 
taaikader dat deze bedrijfseko-
nomische verhouding weerspie
gelt 
Deze vereniging eist een 60-40-
verhouding in het personeelska
der. En terecht De huidige ver
houding 52-48 is zonder meer 
onaanvaardbaar. Daarenboven 
zou de ASLK moeten opgesplitst 
worden tussen Vlaanderen en 
Wallonië, met eigen financiële 
verantwoordelijkheid. 
Op 30 juli schreef de VPV van de 
ASLK een brief aan minister van 
Financiën De Clercq, met de 

vraag tot herziening van de taal
kaders. Tot op vandaag ontvin
gen zij hierop geen antwoord. 
Vlaanderen wordt aldus weer 
eens van vele arbeidsplaatsen 
beroofd. Hoelang nog? 

Heilissem... 
Op zijn gekende cynische manier, 
vroeg'VU-senator Rob Vandezan-
de minister Nothomb of hij de 
Vlamingen een gemis in de alge
mene struktuur van Germaanse 
plaatsnamen toeschrijft. Immers, 
op diverse nchtingaanwijzers 
leest men „Hélécine" voor het 
vroegere Opheylissem, Neerhey-
lissem en Linsemeau. En dit in 
Vlaanderen. 
Hij suggereert de minister van 
Binnenlandse Zaken de naam 
„Heilissem" te gebruiken. En Van-
dezande voegt er lakoniek aan toe 
dat de Vlamingen heus wel zullen 
weten dat hiermee de voormelde 
gemeenten worden bedoeld. 
„Ik reken erop dat het ontbreken 
van de ey-spelling toch geen argu
ment zal willen heten", besluit het 
parlementslid. Zal Nothomb het 
begrepen hebben? -

As Vlaanderen-
Brussel 
Het Verbond van Vlaams Over
heidspersoneel viert haar zilveren 
jubileum. Het VVO grijpt deze 
gelegenheid aan om zich te bezin
nen over de toekomst van de 
Vlaamse Beweging. Hierbij pleit 
het V V O ervoor Brussel positief 
te benaderen. Zij tippen vooral op 
het interessante toekomstper-
spektief van een samengaan van 
Brussel met Vlaanderen: een 
open venster op de wereld en een 
gezonde sociaal-ekonomische 
toekomst Daarom moet Vlaande
ren de band met Brussel zo sterk 
mogelijk aanhalen. En het V V O 
vermoedt dat Brussel, uit zelfbe

houd, straks zelf zal kiezen voor 
Vlaanderen en niet voor het zielto
gende Wallonië. Wij hopen dit met 
het VVO. Nu meer dan ooit mag 
de Vlaamse Gemeenschap Brus
sel niet loslaten! 

D'r roert 
en't wat... 
Er was reeds lang heibel in de 
Antwerpse SP-federatie. Reeds 
bij het opmaken van de lijst voor 
Groot-Antwerpen stond het boel
tje op zijn kop. Gewezen kamer
lid Wim Geldolf maakte amok-
en na lange palabers ging hij 
akkoord met de plaats van lijst
duwer. Toen evenwel uit de poll
verrichtingen bleek dat hij ook 
geen schepen wordt van Groot-
Antwerpen, ja, toen was het hek 
helemaal van de dam. „Dit bete
kent het einde van de SP-Ant-
werpen', riep de woedende Gel
dolf boos uit 

... in de 
Antwerpse SP 
Meer zelfs. Via advertenties in 
diverse kranten, ook in katolieke, 
laat Geldolf zijn ongenoegen ter
dege blijken. Hij heeft het over 
„stootgroepen en woardbrekers", 
„gemanipuleerde ledenvergade
ring", „eigenbelang, domheid en 
machtskombinaties"... Hij besluit 
dat hij zijn geloof in het socialisme 
nooit zal verliezen, maar dat hij dit 
wel gedaan heeft in zij „die er een 
karikatuur van maken!" 
Waar is de tijd van het idealisme 
en de schone principes? 

Moet er nog water zijn? 
Neem nou gewoonweg het water. De meest ele
mentaire vloeistof die bestaat Tweederden van de 
aardbodem zijn er mee bedekt H20, twee atomen 
waterstof en één atoom zuurstof. In zuivere toe
stand heet het smaakloos te zijn, mag het reuk 
noch kleur hebben. 
Zuivere toestanden zijn in België zeldzaam. Ook 
wat H 2 0 betreft Aan het water van het koninkrijk 
zit menig geurtje. Het laat vaak een bittere na
smaak. 
Van eenvoudige, heldere, duidelijke dingen wordt 
wel eens gezegd dat ze klaar zijn als pompwater. 
Niemand zal echter in de verleiding komen deze 
vergelijking toe te passen op de staatshervorming 
van 1980. Wel integendeel, naarmate de tijd ver
strijkt dringt de vaststelling zich steeds sterker 
op, dat Martens destijds tussen twee watertjes ge
zwommen en in troebel water gevist heeft 
Het waterbeleid is daar een fraai voorbeeld van. 
Het eigenlijke dag-aan-dagbeleid is toevertrouwd 
aan de gewesten. De grote werken voor de 
waterbeheersing en de waterhuishouding moeten 
echter uit de nationale pot betaald worden. Terwijl 
het beheer van deze werken dan weer een gewes
telijke aangelegenheid is. 
Zó ingewikkeld dat je er een waterhoofd van 
krijgt? Dat klopt Maar je hoeft voorlopig slechts 
te onthouden dat wat de grote waterwerken 
betreft de gewesten volop de gelegenheid krijgen 

om in mekaars vaarwater te zitten. En dat naar 
aloude Belgische geplogenheid, de Walen deze 
kans om op de Vlamingen te wateren niet onbenut 
laten. Ze gunnen ons niet dat het zonnetje in het 
water schijnt 
De Walen zeggen graag, met de Latijnse overdrij
ving die hen eigen is, dat Wallonië het chateau 
d'eau de la Belgique zou zijn. De Belgische 
watertoren! Het water als grondstof en als uitvoer-
produkt beschouwen zij, in de meest letterlijke zin, 
als water op hun molen. En in overdrachtelijke zin 
zijn zij er van overtuigd dat de Vlamingen aange
wezen zijn op het Waalse water om het hoofd bo
ven water te houden. 
Niets is echter minder waar. Dat Wallonië het cha
teau d'eau ook voor Vlaanderen dient te zijn, is een 
Waals luchtkasteel. Er valt uit de oostwaarts 
drijvende wolken, vooraleer ze de taalgrens berei
ken, voldoende water op het vlakke land om er al 
de dorstigen te laven. Behoorlijk opgevangen, 
vakkundig beheerd, netjes opgeslagen in spaar
bekkens is er in Vlaanderen water genoeg voor 
alle noden. 
Maar., er is een grote Belgische maar bij. Het op
vangen van water, het vakkundig beheren, het 
netjes opslaan ervan veronderstelt dat Vlaanderen 
een aantal waterbouwkundige werken uitvoert 
Koken, zelfs met water, kost geld. En dat geld zit in 
de nationale koffer, waarvan de Walen de sleutel 
op zak hebben. 
Voor één keer, en voor wat Wallonië betreft is de 
situatie dan toch zo klaar als pompwater: de 
Walen kunnen ons beletten dat we ons eigen water 
winnen. En ze kunnen meteen hardop chanteren 
met een keiharde prijs voor het Waals water. 
Tenzij- tenzij de Vlamingen eindelijk verstandig 
worden en dat ze er mee ophouden nog langer 
Waals water in hun wijn te doen. 
ledere kruik gaat slechts zo lang te water tot ze 
barst Na anderhalve eeuw wordt het hoog tijd ze 
te laten barsten. 
We hebben al genoeg geld in water van Samber en 
Maas gegooid, nietwaar Cockerill? 
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Sociaal-ekonomisch m 
Vlaamse regering (ook) in rode cijfers 

Nadat Gaston Geens 
probeerde, en er zelfs in 
geslaagd Is, de show te 
stelen met de aankondiging 
van DIRV-initiatieven (het 
opvangen van de Derde 
Industriële Revolutie in 
Vlaanderen) heeft minister 
Schiltz dinsdag aan de hand 
van keiharde cijfers betoogd 
dat de Vlaamse regering niet 
alleen onvoldoende maar 
zelfs in het geheel geen 
geldmiddelen meer heeft om 
een beleid te voeren „dat 
tegemoet komt aan de 
redelijke en rechtmatige 
verwachtingen van de 
Vlaamse bevolking". De 
Vlaamse regering heeft sinds 
1980 (en vooral in de loop 
van dit jaar) enorm veel 
hoopvolle verwachtingen bij 
de Vlaamse gemeenschap 
opgeroepen. Vandaag moet 
blijken — zoals de VU reeds 
twee jaar geleden voorspelde 
— dat de staatshervormers 
van 1980 onverminderd er op 
uit zijn een neo-unitaire 
politiek te voeren. Wat onder 
meer zeer konkreet betekent 
dat de centrale regering met 
miljardencadeaus ten 
voordele van de Waalse 
staalbarons blijft goochelen, 
terwijl het wereldvermaard 
spitsbedrijf Nobels-Peelman 
in Sint-Niklaas zijn deuren 
moet sluiten bij gebrek aan 
tijdige overheidssteun. 

De nationale regering, dat is ge
weten, heeft de slechte gewoon
te aangenomen om te regeren 
vla bijkredieten, gedebudget-
teerde uitgaven, spookmiljarden 
zelfs. De rijksmiddelenbegroting, 
die net in de Kamer is ingediend 
en deze week besproken is, be
rust meer dan ooit op ramingen. 
De spookmiljarden zijn ingebak
ken. Het 140ste boek van het 
Rekenhof belooft nu al een best
seller te worden. 
Er blijkt niets gewijzigd te wor
den aan de politiek van leningen-
aangaan om andere schulden af 
te betalen. Op die manier wordt 
de toekomst van de volgende 
generaties zeer zwaar gehypo-
tekeerd. 

Bij zijn aantreden als minister 
van Financiën in de Vlaamse 
regering heeft Hugo Schiltz ge
steld dat hij strak de hand zou 
houden aan een ortodoks begro
tingsbeleid. Wat betekent dat de 
Vlaamse regering niet zomaar 
blindelings vreemd geld zou op
souperen, zoals de Waalse rege
ring het nu overduidelijk wél 
doet 

Hugo Schiltz stelde ook dat hij 
via zijn funktie in de Vlaamse 
regering er zou op hameren dat 
niet alleen de bevoegdheden, 
maar ook de financiële middelen 
van de Vlaamse gemeenschap 
zouden verruimd worden. 
Kortom, dat de unitaire Beigi-

En nu boter bij de vis! 
sche staat zou afgebouwd wor
den en de autonomie van de 
Vlaamse gemeenschap aanzien
lijk zou aangroeien. 
De oorspronkelijk ingediende en 
goedgekeurde begroting van de 
Vlaamse gemeenschap voor dit 
jaar (62 miljard uitgavenkredie-
ten) was wel geen lachertje, 
maar toch een peulschil in verge
lijking met de geldmiddelen die 
de centrale regering nog in han
den blijft houden. 
De Vlaamse regering, zo beloof
de staatshervormer Martens, 
zou stilaan meer centen toege
schoven krijgen. Ze kan werken 
met dotaties, ristorno's, heffin
gen van belastingen en andere 
boekhoudkundige kunstgrepen. 
Waaronder ook leningen. Minis
ter Schiltz hanteerde evenwel 
het ortodoks begrotingsbeleid 
als een stevige hefboom voor 
het verwerven van meer reële 
autonomie. 

Dat is de reden, zo heeft hij 
dinsdag onderstreept, dat hij 
halsstarrig weigert het tekort 
van 12 miljard voor dit jaar te fi
nancieren met leningen. De 

Vlaamse gemeenschap moet 
niet bij bankiers gaan aanklop
pen, maar verwacht meer geld
middelen van de centrale rege
ring. Zoals trouwens Wilfried 
Martens, na herhaald aandringen 
van onder meer Hugo Schiltz, 
twee jaar geleden in het parle
ment plechtig beloofde. 
Nu moet blijken dat „de Vlaamse 
regering door Martens bij de bok 
werd gezet". Zoals trouwens 
mocht verwacht worden. Het is 
niet allemaal de schuld van Mar
tens. Ook bij de opmaak van de 
eerste begroting van de Vlaam
se regering (in 1980) werden 
foute cijfers ingeschreven. 
De basisbedragen van de dota
ties bijvoorbeeld werden onjuist 
berekend. De kredieten voor het 
kunstonderwijs werden sinds ja
ren systematisch onderschat 
Eveneens in de begroting '80 
van het Vlaamse Gewest waren 
te weinig „lopende en kapitaaluit
gaven voorzien voor de sociale 
huisvestingsmaatschappijen". Er 
waren nog andere begrotingsbe
goochelingen. Flagrant is bijvoor
beeld dat in 1980 geen kredieten 

werden voorzien voor de nieu
we Vlaamse Waterzuiverings
maatschappij. 

Zere plek 
Al bij al is er dus momenteel een 
tekort van meer dan 12 miljard 
frank in de kas van de Vlaamse 
regering voor het betalen van de 
fakturen tot het einde van dit 
jaar. Dat is 20 procent van de to
tale begroting 19821 
Aangezien minister Schiltz geen 
centen wil bijeenscharrelen via 
leningen Is de Vlaamse regering 
toe ofwel aan een curatele ope
ratie ofwel aan een Injektie van
wege de nationale tesaurie. 
De budgettaire perikelen van 
vandaag zijn weliswaar alarme
rend, maar uiteindelijk gooit mi
nister Schiltz een zware politieke 
kaart (een troef?) * p de regeer-
tafels. De vraag Is niet alleen 
gesteld of de centrale regering 
met meer geldmiddelen ten be
hoeve van de Vlaamse regering 
over de brug wil komen. 
Nadat w e r d , gehamerd op de 
uitbreiding van de bevoegdhe
den van de Vlaamse regering 

Waten Waals wapen... 
Voorzitter Dehousse van de 
Waalse gewestregering heeft 
zich met brio in zijn nieuwe funk
tie aangemeld. 
Hij heeft aangekondigd dat de 
Waalse gemeenschap elke ku
bieke meter water duurder zal 
gaan verkopen aan de rest van 
het land dan zijn voorganger 
Damseaux kontraktueel had on
derschreven. 
De nationale premier Martens 
heeft de Waalse minister niét 
meteen ter orde geroepen. 

Nochtans ging Dehousse in de 
aanval tegen een koninklijk be
sluit waaraan twee jaar lang werd 
gedokterd. Het betreft een proce
dure voor de goedkeuring van 
waterbouwkundige werken in 
Vlaanderen en Wallonië. 

De dubbelzinnigheid van^ de 
staatshervorming '80 bleef daar
bij grondig in gebakken. Het be
leid is regionaal, ook het beheer 
werd toevertrouwd aan regionale 
Instanties- Maar de centen voor 

de grote waterwerken blijven uit 
de nationale pot komen. 
Voor Dehousse was zelfs dat 
schromelijk onvoldoende. Hij 
heeft beslist het „Waals" water 
ten behoeve van de drinkwater
leidingen duurder te maken én 
meteen ook zijn veto te stellen 
tegen een aantal waterwerken in 
Vlaanderen. 

Voor de CVP- en PW-ministers 
in de nationale regering bli jkt er 
geen voldoende reden te zijn om 
in de tegenaanval te gaan. 

(en onder meer de regionalize-
ring van de bevoegdheid over de 
vijf resterende nationale sekto
ren is bijlange niet In zicht), legt 
minister Schiltz nu de vinger op 
de zere plek van de schromelijk 
gebrekkige financiële middelen. 
Premier Martens houdt er Inmid
dels wijselijk het stilzwijgen toe. 
Hij weet als geen ander dat hij 
sinds 1980 zijn politieke booriing 
heeft verioochend. Spoedig zal 
nu ook moeten blijken of het 
onder meer de voorzitter van de 
Vlaamse regering. Gaston 
Geens, menens is met de uit
bouw van een verregaande 
autonomie van de Vlaamse Ge
meenschap. 

Aan politieke verklaringen heb
ben we de jongste tijd (onder 
meer via DIRV-shows) geen ge
brek gehad. Nu komt het er op 
aan boter bij de vis te krijgen. 
Worden de financiële middelen 
van de Vlaamse regering ver
ruimd door overheveling van 
centen die tot nog toe in de 
nationale pot staken? 
Het moment van de klare taal ter 
zake is aangebroken, (hds) 

Historische 
nederlaag 
„De CVP-leiding kan het niet ver
geten zijn dat de partij bij de 
jongste parlementsverkiezingen, 
nu ruim een jaar geleden, een 
historische nederlaag leed.' 
Een citaat van Manu Ruys, gepu
bliceerd op 23 november 1982, 
ruim een jaar na de stembusslag. 
Voor wanneer zijn eerlijke eva
luatie van de voorbije gemeente
raadsverkiezingen waarbij de 
CVP een historisch machtsver
lies leed op het terrein waar deze 
machtspartij precies haar groot
ste politieke nederlaag boekte 
ondanks verkwistende miljoe
nencampagnes?-

Sektorieel 
steekspel 
Na het afspringen van het natto-
naal sociaal overleg en de sta
kingsaanzeggingen van de twee 
grote vakbonden ACV en A B W 
zou gepoogd worden de potten te 
lijmen via overleg in de zogeheten 
paritaire sektoriële komitees. 
Reeds vanaf de eerste onderharv 
delingsronde (in de komitees voe
ding en olie) bleek dat en de 
patroons en syndikalisten strenge 
orders hadden gekregen van hun 
nationale sekretariaten om toch 
maar niets in één sektor te lijmen 
of nog meer potten te breken dan 
bij het falikant nationaal overleg 
geschiedde. 
De oprispingvan de betrokkenen 
is inderdaad: moeten wij nu de 
kastanjes uit het vuur halen? 
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„Nu niet", 
zegt de P W 
PW-voorzitter Verhofstadt zei 
na afloop van het partijbestuur 
dat zijn partij de toenemende 
kommunautaire spanningen ten 
zeerste betreurt J<lle aandacht 
moet nu gericht zijn op een 
l(rachtig herstelbeleid', zegt de 
P W . Het oude, gekende spelletje 
wordt weer eens ten tonele ge
voerd. „Nu niet spreken over het 
kommunautaire, er zijn immers 
veel belangrijker zaken-' Nog 
steeds heeft de P W niets, maar 
dan ook niets, begrepen van de 
problematiek. Beseffen zij dan 
niet dat een drastische oplossing 
van het kommunautaire pro
bleem heel nauw verbonden is 
met die noodzakelijke «en eko-
nomische heropbloei. De tiental
len vergooide miljarden voor de 
hopeloze Waalse staalindustrie, 
ontnemen veel kansen aan de 
Vlaamse Gemeenschap. 
Wanneer zal de P W , haar eigen 
beweringen getrouw, een begin 
maken van een gezonde bedrijfs-
ekonomische benadering van bij
voorbeeld dat Waalse staal? Of 
blijft zij zweren bij de unitaire 
ekonomische wanorde? En alles 
toedekkend met de dooddoener: 
„Dat is thans onbelangrijk. Wij 
houden ons bezig met de echte 
problemen-' Die „Vlaamse re-
fleks" van de P W is altijd een 
dode letter gebleven. 

Geen sant... 
De teoloog Edward Schlllebeeckx 
is op dit ogenblik een van de 

Kommentaar 

meest bekende Vlamingen ter we
reld. Zijn allesbehalve gemakkelij
ke teksten vliegen de boekhandel 
uit niet alleen bij ons en in Neder
land, maar evenzeer in het buiten
land. Tot in de Verenigde Staten. 

Door zijn vrijmoedige kritiek op 
het reilen en zeilen van de rooms-
katolieke kerk heeft de Nijmeegse 
hoogleraar zich herhaaldelijk het 
ongenoegen van kerkelijke gezag
dragers op de hals gehaald. Maar 
toen hem onlangs in Amsterdam 
de internationaal vermaarde Eras-
musprijs werd uitgereikt in aanwe
zigheid van koningin Beatrix en 
heel wat Nederlandse prominen
ten verscheen hij in de traditionele 
pij van de dominikanen, als een be
lijdenis van trouw aan Kerk en 
orde. 

...m 
eigen land 

Je zou verwachten dat het officië
le Vlaanderen zich aansluit bij de 
hulde aan een verdienstelijk land
genoot van dit formaat Maar te 
Amsterdam ontbraken de verte
genwoordigers van de Vlaamse 
regering. Van de CVP'ers Geens 
en Coens moet men geen eer 
verwachten aan weer zo'n domini-
kaan die voor de TV vertelt dat hij 
niet voor de kristen-demokraten 
stemt En bij de liberale Poma kan 
een gelukwens aan het adres van 
een pater bepaald niet over de 
lippen. Overigens zal het de Kul-
tuurminister wel volkomen ont
gaan zijn dat Schillebeeckx on
langs ook door een VUB-hoogle-
raar werd gelauwerd... 

Nobels-Peelman of het geloof in St.-Niklaas? 
Het verhaal van de firma Nobels-Peelman 
behoorde tot de suksesrijke stories van het 
Vlaams bedrijfsleven. Het groeide uit tot een 
bedrijf van 1.000 werknemers dat op alle 
belangrijke buitenlandse markten leverde. No
bels was goed voor een uitvoer van 5 miljard 
frank, en behoorde tot de tien grootste staal-
bouwers van de wereld. Het had daarbij een 
benijdenswaardige faam in het buitenland, 
zodat het beter dan zijn konkurrenten kon 
standhouden op de verslechterende wereld
markt Daarnaast was 30 th. van de omzet be
stemd voor de binnenlandse markt via over
heidsbestellingen. 
Toch sloot Nobels-Peelman het jaar 1981 voor 
het eerst af met verlies: 662 miljoen fr. rode 
cijfers. 
Het bleek dat de muntoperaties sedert 79 op 
totaal verkeerde spekulaties berustten. De 
overheidsbestellingen vielen weg, belangrijke 
buitenlandse markten klapten dicht, onder 
andere Irak (oorlog met Iran) en Libië (olie
overschotten en geldgebrekX 
De staalprijzen stegen daarbij met 46 th. in 
één jaar ten gevolge van de Europese staalpo-
litiek, terwijl Nobels niet kon genieten van de 
subsidies voor indirekte export 
Door de gestegen kostprijs werd Nobels-
Peelman niet konkurrentieeL Nobels had drin
gend hulp nodig: een geldinbreng van 1,6 mil
jard. 
Een eerste overbruggingskrediet werd door 
de Vlaamse regering toegestaan en ook de 
bankiers bleven positief ingesteld. 
Op 23 maart 1982 verwees minister Geens in 
de Vlaamse Raad naar de ingrijpende wijzigin
gen die door de beheerraad werden beslist in
zake het topmanagement (de aandeelhouders 
Nobels werden vervangen; er kwam een nieu
we direktie), én naar de studies van Bekaert-
Stanwick waarvan de resultaten werden inge
wacht 
Uit die studies moest blijken of bijkomende 
maatregelen noodzakelijk waren. 

In dat geval „zal ik het initiatief nemen om alle 
betrokken partijen rond de onderhandelings
tafel te brengen voor de uitwerking van een 
regeling die de toekomst van Nobels-Peelman 
veilig stelt", aldus minister Geens. 

De nieuwe direktie was ondertussen bezig 
met een ambitieus plan voor kostenverlaging 
dat met uitvoerige informatie, inspraak en 
konsultatie van de werknemers tot stand 
kwam. Het voorzag in belangrijke besparingen 
op de kosten, inlevering van 2 th. door de ar
beiders en van 4 th. voor de bedienden en 
een aantal ontslagen op het niveau van direk
tie, kader en bedienden. Dit plan werd in een 
referendum door de werknemers goedge
keurd. 

Er werd vanuit Nobels al het mogelijke gedaan 
om een spoedige oplossing te bekomen en dit 
zonder faling omdat het heroprichten van een 
dergelijk bedrijf na faling ongeveer het dubbe
le aan kosten (nl. 3,3 miljard), waarbij andere 
nadelen als verlies van vertrouwen in het 
buitenland, verlies van export sociaal passief 
enz- moeten worden gevoegd. Nobels zou een 
konkordaat aanvragen. 
Op 27 mei /902zegt de Vlaamse regering dat 
„bij een eventuele uitspraak tot faling de 
Executieve onverwijld maximale inspanningen 
zal doen teneinde het bedrijf zo spoedig 
mogelijk opnieuw op gang te brengen en een 
maximale tewerkstelling te verzekeren". 

Toch vraagt zij de rechtbank i.v.m. de aanvraag 
tot konkordaat haar beslissing één week op te 
schorten „teneinde de Executieve toe te laten 
nieuwe inspanningen te doen om binnen de 
sektor van de metaalverwerkende nijverheid 
inbreng van privé-kapitaal te bekomen." 
Deze beslissing wekte slechts matige gerust
stelling in het Waasland. Er werd getalmd en 
men vreesde dat de voorstanders van een fail
lissement het zouden halen. 
De SP- en de VU-parlementsleden berieden 
zich over een alternatief reddingsplan dat zij 

aan de pers voorstelden. Het veroorzaakte, 
naast zure oprispingen bij de CVP, een geluk
kige stroomversnelling in de besprekingen. 
Op 9 juni gaf de Vlaamse Executieve haar 
principiële goedkeuring om (na de aanvaar
ding van de konkordataire voorstellen) deel te 
nemen in deze heropbouw van het eigen 
vermogen ten belope van 500 miljoen, voor
zover elk van de partijen, betrokken bij voor
gestelde financiële herstrukturering volledige 
medewerking zouden verlenen voor het deel 
dat hen toekomt 

Heel wat onderhandelingen moesten nog vol
gen. 
De banken moesten een deel van hun schuld
vorderingen laten vallen. De oude aandeel
houders moesten hun aandelen voor een 
symbolische frank afstaan. Sidinvest (de Sid-
marholding) moest worden opgericht om met 
500 miljoen van de 8 miljard kompenserende 
staalmiljarden een stroomafwaartse participa
tie te nemen en de GIMV zou in opdracht van 
de Vlaamse regering 500 miljoen inbrengen. 
Voor de innovatie-projekten zou 500 miljoen 
moeten ingebracht worden langs het Fonds 
voor Industriële vernieuwing. 

De beslissing van de Vlaamse regering op 
6 juni '82 deed de Wase pers blokletteren: 
Vlaamse regering zet licht op groen voor 
financiële heropstanding Nobels-Peelman. De 
Handelskamer stond het konkordaat toe en 
het Waasland herademde: Nobels was gered. 
Al deze moeizame onderhandelingen werden 
tot een goed einde gebracht De voorwaarden 
die aan het bedrijf werden opgelegd waren in
gelost De communautaire klippen werden 
omzeild. Maar de GIMV bleef negatief en 
Sidinvest dat inmiddels de 500 miljoen op 
zijn rekening heeft gekregen bleef sibillijns. 
Nobels kon nochtans een lijst voorleggen van 
prijsoffertes die normaal tot bestellingen 
moesten leiden: 14.000 ton of meer dan 
4 maand volle bezetting. Ten gevolge van de 
aarzelingen en hef uitblijven van geldmidde
len gingen deze bestellingen verloren. 

De Nobels-werkgemeenschap slaakte een 
noodkreet: zij had op 5 maand reeds 5 mil
joen ingeleverd. Zij vroeg dat de Vlaamse 
overheid met geld over de brug zou komen, en 
waarschuwde dat 800 mensen aan-de-dop op 
twee jaar 578 miljoen zullen kosten. De be
heerraad zag zich nu genoodzaakt alle arbei
ders te laten stempelen vanaf maandag 
22 november en zal zonder spoedige geldin
breng de boeken neerleggen. 

De Vlaamse Executieve moet nu snel hande
len. 
Toen Cockerill-Yards failliet ging werd door 
de arbeiders en door de Volksunie gewezen 
op de politiek van twee maten en twee gewich
ten die in de Belgische staat wordt gehan
teerd naargelang het Cockerill Yards of Co-
ckerill Sambre betreft Nu gaat het niet om een 
Belgische maar om een Vlaamse beslissing, 
voor een bedrijf dat voor de eerste maal om 
hulp verzoekt, dat rotsvast in zijn toekomst 
gelooft en waarbij het lot van duizend gezin
nen op het spel staat 

Nelly Maes, senator. 
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Wetstraat 

De lijdensweg van roerende 
kuituur en André De Beul 
Ergens gelezen dat de Vlaamse Raad vorige week het licht op groen 
zette voor een voorstel van dekreet van André De Beul? Zelfs de titel 
van het dekreet — „houdende bescherming van het roerend kultureel 
patrimonium in privé- en overheidsbezit" — zal uw speurtocht niet 
vergemakkelijken. 
Het werd weggemaaid. Niet eens opgemerkt en samen met het vele 
onkruid van desinteresse, eentonigheid en alledaagsheid te hoop ge
gooid. Spijtig dat een degelijk individueel initiatief zulk lot te beurt 
valt: gekatalogeerd bij het algemeen, dikwijls terechte gejank over de 
slechte werking van de parlementaire instellingen. 
In dit geval zelfs dubbel spijtig, omdat de initiatiefnemer zes jaar lang 
op de goedkeuring diende te wachten, veel tegenkanting ondervond 
en lid is van de oppositie. 

Tijdens de zitting 1975-1976 kwam 
André De Beul een eerste maal 
met zijn dekreet op de proppen. 
Dat was nog bij de toenmalige 
Kultuurraad. 
Er was immers besloten de ver
worven autonomie aan te wenden 
om de wet van 1931 op de Monu
mentenzorg stapsgewijze te her
zien en te vertalen In dekreten. 
Voor het eerste luik — de monu
menten, stads- en dorpsgezichten 
— zorgde de regering zelf. De 
twee andere luiken, het roerend 
patrimonium en de landschappen, 
werden waarschijnlijk omwille van 
het vele verzet blauw-blauw gela
ten. 
Tot André De Beul dus, in 1976, 
zelf een initiatief nam. Even later 
zou hij ook Inzake de landschap
pen een voorstel Indienen. 
Tussen die eerste stap en de 
uiteindelijke goedkeuring, vorige 
week, ligt een onvoorstelbare lij
densweg. En voor het voorstel 
zelf, én voor de indiener. Niet 

minder dan 30 maal stond het op 
de agenda van de bevoegde kom
missie, 4 maal werd het goedge
keurd In die kommissie, 3 maal 
kwam het In openbare vergade
ring en 2 maal werd de Raad van 
State om advies gevraagd. Bij dat 
alles komen dan nog de ettelijke 
instanties en werkgroepen die het 
VU-kamerild eerst uit eigen bewe
ging, nadien noodgedwongen 
raadpleegde. 
Het waarom van deze obstruktle 
vergt enige uitleg bij de bedoeling 
van het dekreet Het gaat om de 
bescherming van het roerend kul
tureel patrimonium. Dus niet van 
om het even welk voorwerp, wel 
van de Inhoudelijk waardevolle 
voorwerpen of van verzamelingen 
van voorwerpen. Daarbij worden 
twee richtlijnen gesuggereerd: het 
begrip kultuurgoederen zoals om
schreven in de Unesco-konventie 
van 1970 en verder de zogenaam
de Waverley-criteria, die In Groot-
Brittannlë gehanteerd worden om 
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de uitvoer van een bepaald werk 
te verhinderen. Bondig samenge
vat komen die criteria hierop neer 
dat het voorwerp zodanig moet 
verbonden zijn met de geschiede
nis dat het vertrek ervan een 
veriies zou betekenen, dat het een 
buitengewone estetlsche waarde 
moet hebben en van een uitzon-
deriijke betekenis zijn voor de 
studie van een tak van de kunst, 
het onderwijs of de geschiedenis. 
Deze korte omschrijving maakt 
veel duidelijk. Het verzet was 
meer dan de gebruikelijke terug
houdendheid voor een voorstel 
van een opposltlelid. Het voorstel 
trapte op gevoelige tenen. 
Vooreerst op de tenen van kon-
servatleve liberalen en CVP'ers, 
— moet er nog aan toegevoegd: 
vooraf van degenen die nauwe 
bindingen hebben met de notarië
le wereld. Om aan hun handel en 
wandel met het kultureel patrimo
nium enigszins tegemoet te ko
men, werd ingelast dat de be
scherming van individueel bezit 
slechts kan op aanvraag. Blijkbaar 
volstond deze toegeving niet want 
tot op het laatste nippertje kwam 
de P W aandraven met amende
menten en hoorzittingen. Het ver
baasde dan ook niet dat het voor
stel van dekreet aan een tweede 

P-Sprokkels 
• Vandaag stemt de Kamer over 
een resolutie betreffende de wa
terverdragen met Nederland. 
Tijdens het debat wees mede
ondertekenaar Hugo Schiltz op 
het dubt>ele aspekt van dit dos
sier Vooreerst een technisch: de 
haven-ekonomie onderstelt een 
lange termijnplanning. Daarnaast 
een politiek: blijft de centrale rege
ring nog langer passief, dan houdt 
dit in dat zij niet bij machte is de 
Belgische staat te besturen. 

• Naar aanleiding van een inter
pellatie pleitte Willy Kuijpers voor 
de federalizering van het onder
wijs. In afwachting van een grond
wetsherziening kunnen in een 
voorbereidende faze reeds heel 
wat stappen ondernomen worden, 
zoals het opstellen van een 
Vlaams schoolpakt en de splitsing 
van een aantal unitaire instellingen. 

• In de Senaat werd de begro
ting van de Eerste Minister be
sproken. Meer bepaald de sektor 
wetenschapsbeleid. VU-woord-
voerder Rik Vandekerckhovo uit
te daarbij een dubbele bezorgd
heid: de inspanning die ons land le
vert op het vlak van het weten
schappelijk onderzoek is veel te 

lezing onderworpen werd. Hoogst 
uitzonderiijk. 
Andere blauw getrapte tenen zijn 
die van de CVP. Aanleiding daar
toe was de bepaling dat be
schermde voorwerpen mogen 
overgedragen worden in over
heidsbezit om belastingen te ver

effenen, voor zover deze opgeno
men zijn in de wet op de staatsher
vorming. Voornamelijk dus de suc
cessierechten en de onroerende 
voorheffing. Dit is een belangrijke 
Innovatie, al bestaat ze In Frankrijk 
reeds jaren. Wel houdt ze in dat de 
staatshervorming maximaal geïn
terpreteerd wordt En dat zinde de 
CVP niet 
Tot slot Met de bescherming van 
de landschappen gaaat het dezelf
de weg op. Ditmaal komt het ver
zet uit landbouwerskringen en de 
lmmoblllënsektor.„ zelfde partij«n... 

gering en de verdeling van de 
kredieten tussen de gemeen
schappen is onbillijk. 
• Via een parlementaire vraag 
ondervroeg Paul Peeters minister 
Eyskens over de tegemoetkomin
gen die door zijn departement 
verleend werden aan de lucht
vaartsektoren. Enkel inzake de 
prototypesteun kon de minister 
een konkreet antwoord geven. 
Vanaf 1977 tot heden ontving 
Wallonië ruim 827 miljoen, waar
van 104 miljoen buiten het Belair
bus-programma. Brussel bekwam 
58 miljoen en Vlaanderen 44,6 
miljoen of nauwelijks 4,8 th! 

• Onder impuls van Oswald Van 
Ooteghem kwam vorige week in 

' de Vlaamse Raad een zinnig ge
sprek op gang over de Vlaamse 
aanpak inzake ekonomie en werk
gelegenheid. De VU-senator bena
drukte daarbij vooral de noodzaak 
van een eigen aanpak om aldus 
Vlaanderen door de ekonomische 
storm te loodsen. 
• Naast de meer algemerie inter
pellaties van Paul Van Gramber
gen, Oswald Van Ooteghem en 
Walter Peeters kwamen ook nog 
tussenbeide André De Beul over 
onder meer de werking van de 
Kultuurpaktkommissie en De 
Brakke Grond, Paul Peeters over 
de instelling Azymuth en Daan 
Vervaet over het faillissement van 
de n.v. Demoor 

Een 
Vlaamse 

Lagasse? 
Of het de Waalse puinhoop nu 
direkt ten goede zal komen, is 
een andere vraag. Feit is dat de 
Franse Gemeenschapsraad ge
schiedenis maakt Vooral dan 
onder impuls van FDFer La
gasse. 

Vorige week slaagde deze 
Brusselaar erin twee dekreten 
van zijn hand door de Raad te 
loodsen, en bovendien de Vla
mingen op stang te jagen. 

Zijn eerste initiatief treft vooral 
de franstaligen. Hen wordt een 
verbod opgelegd om in open
bare plaatsen te roken. Geen 
paniek dus, verstokte Vlaamse 
rokers. Wel even opletten bij 
een weekendje-tussendoor in 
de Ardennen! 

Tussen haakjes. Wat opvalt in 
het Waalse paHement is de 
sfeer van gezelligheid en goed 
gemutstheid die er heerst Een 
onderonsje van goeie vrienden, 
met André Cools in de rol van 
de plezantste. Ostentatief een 
sigaretje rollen bij de stemming 
over het rookverbod en „alge
meen gelach" is verzekerd. 

Diezelfde gemoedelijkheid vin
den we terug wanneer de Vla
mingen een pad in de korf kan 
gezet worden. Dat was het ge
val bij de bespreking van het 
tweede dekreet-Lagasse. Dat 
moet het de franstaligen moge
lijk maken om ook buiten hun 
grondgebied onderwijs (met 
rookverbod?) in te richten, dus 
voornamelijk in Vlaanderen. 

Zoals te verwachten viel werd 
de motie van de Vlaamse Raad 
om de goedkeuring ervan op te 
schorten en de overlegproce
dure op gang te brengen, netjes 
naar het archief verwezen. Offi
cieel heet dat dan: onontvanke
lijk. Wat deert het Lagasse en 
konsoorten dat een oordeel 
daarover het overlegkomitee 
van regering en gewest- en ge
meenschapsregeringen toe
komt 

Dat is één bemerking. Een 
tweede betreft de grondwette
lijkheid van het voorstel. Een 
identiek initiatief werd begin dit 
jaar genomen door de Vlaamse 
liberaal Bascour, uiteraard met 
de bedoeling nederiandstalig 
onderwijs buiten de Vlaamse 
grenzen te organizeren. Het 
werd door de Raad van State 
afgewimpeld als zijnde een 
overschrijding van de territo
riale bevoegdheid. 

Vraag is nu wat er dient te 
gebeuren met het goedgekeur
de dekreet-Lagasse? Overleg? 
Wat baat dat nog als de Frans
taligen het toch aan hun laars 
vegen. Het Arbitragehof? Dat 
betekent zoveel als wachten op 
Godot 

Rest de bemerking die we in de 
Vlaamse Raad opraapten: dat 
de Vlamingen met gelijke munt 
betalen! 
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Vragen rond rol van Poolse kerk 

Vrijlating Walesa kan 
Oost - West - dooi helpen 

m Onze wereld 

Enkele uren nadat de dood van 
Leonid Brezjnev was bekendge
maakt liet de Poolse regering 
weten dat Lech Walesa, na elf 
maanden gedwongen verblijf in 
een buitengoed in de buurt van 
de Sovjet-grens, zou worden 
vrijgelaten, wat inmiddels ge
beurd is. En op de begrafenis 
van Brezjnev zei de Poolse pre
sident en partijleider, generaal 
Jaruzelski, aan de Griekse pre
mier Papandreoe dat de krijgs-
wet in Polen begin volgend jaar 
zal zijn opgeheven. 
Het samenvallen van Walesa's 
vrijlating en Brezjnevs dood was 
ongetwijfeld toevallig. Voordien al 
had de besnorde leider van het 
verboden Solidarnosc aan Jaru
zelski een brief geschreven wat 
op een bereidheid tot één of 
andere vorm van samenwerking 
scheen te wijzen. En in Warschau 
werd vernomen dat de Poolse 
kerk al de week voordien met het 
regime had onderhandeld over 
de vrijlating van de vakbondslei
der. Toen hij bij zijn terugkeer in 
Gdansk entoesiast onthaald werd 
door honderden sympatizanten 
zei Walesa dat hij geen beloften 
had gedaan of voorwaarden aan
vaard in ruil voor zijn vrijlating. 
Maar het is duidelijk dat de op
richter van Polens eerste onaf
hankelijke vakbond de komende 
maanden zeer behoedzaam zal 
moeten optreden. 
De vrijlating van Walesa, de aan

kondiging dat binnen afzienbare 
tijd de staat van beleg wordt 
opgeheven, tonen tegelijk de 
sterkte en zwakheid van Polens 
militaire regime. 

Generaal Jaruzelski gaat er dui
delijk van uit dat hij het onder
gronds verzet van wat er nog van 
Solidariteit overblijft zonder veel 
moeite aankan. De stakingen en 
betogingen waartoe Solidarnosc 
had opgeroepen voor 10 novem
ber, de tweede verjaardag van de 
officiële registratie van de vak
bond, hebben weinig opvolging 
gekend. De invloed van Solidari
teit is dus erg getaand, zo oorde
len de Poolse leiders. 

Maar anderzijds beseft Jaruzels
ki ook dat hij het land niet echt 
kan regeren zonder de instem
ming, of op zijn minst „gedogen", 
van de bevolking. En dat alleen in 
een betere sfeer een echt begin 
kan worden gemaakt met de ver
hoging van de produktie en het 
ekonomische herstel dat Polen 
meer dan broodnodig heeft. 

En voor dat ekonomisch herstel 
heeft Polen de opheffing van de 
Westerse sankties harder nodig 
dan de Poolse leiders willen toe
geven. De huidige maatregelen in 
Polen zouden tot een geleidelijke 
opheffing van de sancties, en 
meer in het algemeen tot een 
begin van dooi in de Oost-West
verhoudingen kunnen leiden. 

Kerk 
Inmiddels bestaan er heel wat 
vragen over de rol van de zeer in
vloedrijke Poolse kerk in de hele 
evolutie van de jongste weken. 
De kerkleiders droegen niet wei
nig bij tot de mislukking van de 
staking en het protest op 10 no
vember door enkele dagen voor
dien hun steun te ontzeggen aan 
akties in de bedrijven en op 
straat. En na een onderhoud tus
sen Jaruzelski en aartsbisschop 
Glemp, die zelf kort voordien be
sprekingen met de paus voerde, 
kregen de Polen vlak voor de 
staking nog een zoethoudertje: 
de aankondiging dat paus Johan
nes Paulus volgend jaar Polen zal 
bezoeken... als alles rustig blijft 
Woordvoerders van de kerk zeg
den in privé-gesprekken dat ver
dere protestakties alleen zouden 
leiden tot verhoogde repressie 
door het regime. Ze voerden 

zelfs aan dat het fajdelijk verdwij
nen van Solidarnosc als georgani-
zeerde instelling het beste middel 
kon zijn om de ideeën waarvoor 
Solidariteit opkwam te redden. 
Maar Polen die minder kritiekloos 
tegenover de kerk staan dan hun 
meeste zeer katolieke landgeno

ten fluisterden dat de kerk niet 
ontevreden is dat ze, na een 
tijdelijke eklips door Solidarnosc, 
opnieuw de enige georganizeer-
de oppositlemacht en tegenspe
ler van het regime is geworden. 

H. Oosterhuys 

Braziliës verkiezingen veranderen weinig 
Het was eraan te merken dat 

Brailië achttien jaar militaire dikta-
tuur zonder enige vorm van ver
kiezingen achter de rug heeft. Het 
tellen van de stemmen na de 
verkiezingen van 15 november jl. 
verliep, zonder twijfel door gebrek 

Reagans nieuwe raketten, 
de „bundel" en de „broedermoord" 

President Reagan zal, zo 
heeft hij aangekondigd, aan het 
Kongres de installatie aanbeve
len van honderd MX-raketten. 
De MX is de nieuwe Amerikaan
se Interkontinentale atoomraket 
die de volgens de regering ver
ouderde, Minuteman-raketten 
moet aanvullen. 

Rond de MX, en vooral de 
opstelling ervan, zijn al stromen 
inkt gevloeid in de VS. De Ame-
rikaans^ strategen willen een 
installatie die de nieuwe raket 
„onkwetsbaar" zou maken voor 
de steeds trefzekerder en de 
vernietigender wordende inter
kontinentale raketten van de 
Sovjetunie. Zo werd onder de 
voorgaande president Carter 
met de gedachte gespeeld om 
de nieuwe raketten te laten 
rondrijden op enorme onder
aardse circuits. Die circuits 
zouden voorzien zijn van een 
aantal „lanceerkleppen", en het 
mooie van dat plan was dat de 

vijand nooit zou weten onder 
welke klep een raket zich op 
een gegeven tijdstip bevond en 
haar dus niet met een precisie-
voltreffer zou kunnen uitscha
kelen. Minder mooi was dat 
voor de installatie van op zijn 
minst honderd raketten op die 
manier duizenden hektaren 
grondgebied in de woestijnsta-
ten Nevada en Utah moesten 
worden onteigend. En dat stoot
te al onmiddellijk op protest van 
de plaatselijke bevolking en re
geerders. 

De opstelling waarvoor Rea
gan nu blijkbaar gekozen heeft 
is de „bundel" („dense pack") en 
de uitleg daarvoor klinkt ook 
heel mooi. De honderd nieuwe 
raketten zullen worden bijeen
gebracht in een betrekkelijk 
klein gebied, in superverharde 
silo's. Riskeren ze dan niet in 
één klap door een massale aan
val van vijandelijke raketten te 
worden uitgeschakeld? Nee, 

zeggen de Amerikaanse strate
gen. Om al die raketten te ver
nietigen zou de tegenstander er 
een ware wolk van aanvallende 
raketten moeten op af sturen. 

En die zouden zo dicht op el
kaar vliegen dat de eerste ex
plosie een zone van radio-aktief 
in de lucht zou teweegbrengen 
die meteen de andere inkomen
de raketten zou vernietigen. Dat 
fenomeen noemen de strategen 
in hun rijke woordenschat 
„broedermoord". Door die broe
dermoord zou dus slechts één 
raket-silo worden vernietigd. De 
andere superverharde silo's 
van staal en beton zouden een 
degelijke aanval overleven en 
dus zou de rest van de MX-
raketten, die elk tien afzonderlij
ke richtbare kernkoppen zullen 
hebben, klaar zijn voor een te
genaanval zodra het nucleaire 
stof zou opgetrokken zijn. 

Het is een uitleg die niet 
alleen de hoofden van vele ge
wone burgers doet duizelen 
maar ook die van een aantal 
Kongres-leden die over de nieu
we raketten moeten stemmen. 
En dat is niet hun enige pro
bleem. De nieuwe wapens zul
len, in de huidige raming, de 
peulschil van 1.500 miljard B. fr. 
((osten. Niet de meest populaire 
uitgave in een tijd van ekono
misch krisis, rekordwerkloos-
heid sinds 1940, en een dergelij-
l<e bezuiniging op de sociale 
uitkeringen dat voor het ogen
blik slechts de helft van Ameri-
ka's twaalf miljoen werklozen 
een werkloosheidsvergoeding 
trekt 

H.O. 

aan oefening, biezonder traag. 
Pas na dagen werd de trend van 
de uitslagen duidelijk en de defini
tieve uitslag zal slechts binnen 
weken, als ook alle gegevens uit 
de meest afgelegen gebieden bin
nen zijn, bekend zijn. 

De Brazilianen, die zich met 
grote ijver in de levendige verkie
zingscampagne stortten, moesten 
een heletmel zaken tegelijk kie
zen • een soort „senaat" die in 1985 
de nieuwe president zal verkie
zen, 22 provinciegoeverneurs, en 
regionale en gemeentelijke bestu
ren 

De partij van president Joao 
Figueiredo, de Demokratische So
ciale Partij won zoals verwacht in 
een meerderheid van staten waar
door ze ook de meerderheid zal 
hebben in de „senaat". Maar ze 
behaalde haar suksessen vooral 
in de kleine, onderontwikkelde 
noordelijke staten. Het goever-
neurschap van de belangrijkste 
industriestaat, Sao Paolo ging 
naar de Braziliaanse Demokrati
sche Beweging PMDB, een koali-
tie-formatie van o m. kommunisten 
en liberalen. De PMBD won ook in 
Parana, Goias, Espirito Santo en 
Amazonas en leek het eveneens 
te zullen halen in Minas Gerais, de 
belangrijkste industriestaat in het 
centrum van het land. Van zijn 
kant won Leonel Brizola, gewezen 
medewerker en schoonbroer van 
de in 1964 door het leger afgezet
te president Goulart, aan het 
hoofd van zijn linkse Demokrati
sche Arbeiderspartij het goever-
neurschap van Rio de Janeiro. 

Terwijl de oppositiepartijen aan 
bod konden komen in de verkie
zingscampagne die in samba-stijl 
verliep — waar elders ziet men op 
meetings kandidaten, tot en met 
de president, omgeven door 
beeldschone en schaars geklede 
danseressen"^ — had de rege
ringspartij duidelijke voordelen 
Zo verplichtte de kieswet voor 
alle te begeven posten kandidaten 
van éénzelfde partij aan te duiden 
Wat uiteraard in het voordeel 
speelde van de goed georgani-
zeerde partij van Figueiredo die 
zeer veel kandidaten in het veld 
bracht, en in het nadeel van de 

kleine partijen zoals de radikale 
Arbeiderspartij van vakbondslei
der Luis „Lula" da Silva. De rege
ring domineerde ook radio, tv en 
kranten en gaf grote sommen uit 
aan haar propaganda „Politiek" 
was tijdens de campagne verbo-

President Figueiredo 

den op tv maar dat belette niet dat 
men voortdurend president Fi
gueiredo zag op plaatselijke 
plechtigheden zoals het openen 
van een weg of een gebouw, 
telkeris met een arm rond de 
plaatselijke kandidaat van zijn par
tij En ten slotte kon de regering 
zich de stemmen in het doodarme 
noordoostelijke gebied van het 
land verzekeren omdat ze daar — 
eindelijk — water- en elektrici
teitsvoorzieningen had aange
bracht op het platteland 

Met de verkiezingen verandert 
er ook weinig. Figueiredo blijft tot 
1985 aan de macht en onder de 
door de militairen opgestelde 
grondwet blijft tot die tijd alle 
belangrijke macht o.m. het ekono
misch beleid, in zijn handen en die 
van zijn naaste medewerkers. En 
op het gebied van de sociaal-
ekonomische politiek weten de 
Brazilianen al wat hen te wachten 
staat de buiknem verder aan
snoeren — al zitten velen al op of 
onder het bestaansminimum — 
om Brazilië toe te laten zijn giganti
sche buitenlandse schuld (72 mil
jard dollar) af te betalen Alleen de 
rijke bovenlaag, die geprofiteerd 
heeft van Brazilies vastgelopen 
„ekonomische wonder", zal de so
berheid met aan den lijve hoeven 
te ondervinden 

H.O. 
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Kommentaar 

PERS pektief 
Het Waalse staal, de terrorist 
Happart, de federalizerlng van 
het onderwijs, het waterbeleid. 
zoveel punten op één week waar 
Vlaanderen enV/allonië met me
kaar botsen. Zou het dan niet de 
hoogste tijd worden om de on
volmaakte staatshervorming te 
voltooien, zodat de twee volke
ren in deze staat op hun eigen 
benen kunnen staan? Niet dat 
daarmee voor Vlaanderen alle 
problemen zouden zijn opgelost, 
maar de verantwoordelijkheden 
liggen duidelijker en van afdrei-* 
ging en chantage is dan geen 
sprake meer. 

Dat schrijft Het Belang van Lim
burg; „Niemand zal beweren dat 
een volstrekt autonoom Vlaande
ren geen weet zou hebben van de 
krisis. De statistieken over de 
werkloosheid laten daarover geen 
dromen meer toe. Maar zeker is 
dat er in Vlaanderen een ander so-' 
daal klimaat heerst dan in Wallo
nië en dat het bedrijfsleven er 
kreatiever en dffensiever de uitda
ging van industriële vernieuwing 
durft aangaan. Het epige wat ons 
ontbreekt is het politiek gezag dat 
voluit de schouders zet onder 
dezeadynamiek. De Vlaamse rege
ring doet haar best maar is be-
<perkt in macht en middelen. De 
grote impulsen zullen dus nog een 
tijd van de centrale regering moe-

'ten blijven komen. Maar daar 
heerst een klimaat van Waalse 
chantage. De Waalse flank van 
deze koalitie is erg kwetsbaar en 
een handige politicus als Gol weet 
dit gegeven om te buigen flaar een 
strategie van steeds meer Vlaam
se toegevingen. In naam van de 
politieke stabiliteit heet het dan 
telkens weer Mark Eyskens 
poogt geregeld om het politiek en 
communautair evenwicht te her
stellen maar de minister van Eko-
nomische Zaken leeft nogal geïso
leerd in dit kabinet En voor Wil-
fried Martens schijnen er geen 
communautaire problemen te be
staan sedert de staatshervorming 
van 1980. De premier houdt zich 
nog alleen met de grote politieke 
dossiers bezig en wat internatio
nale verwachtingen. Maar ook nu 
weer zal blijken dat de oude Belgi
sche kwaal van het nationaliteiten
vraagstuk op een bepaald ogen
blik in élk groot maatschappelijk 
zeer als een tijdbom aan het tikken 
slaat" 

HET is een konklusie w/aar we 
ons bij aansluiten. Opmerke

lijk ook dat deze woorden komen 
van Hugo Camps, een man die 
nog geregeld last heeft van unitai
re oprispingen. Maar hij is toch 
eerlijk genoeg om de werkelijk
heid onder ogen te zien. Ook in 
Het Volk, het ACV-blad, wordt de 
Waalse chantage niet meer geno
men: 
„Welnu, de Franse Raad moet 
binnen zijn eigen grenzen blijven 
en zich niet met het onderwijs in 
Vlaanderen bemoeien. Indien 
Vlaanderen anderstalige scholen 
nodig acht dan zal de Vlaamse ge
meenschap daar zelf over beslis
sen. Het dekreet-Lagasse is een 
slag in het water en van nul en 
geen waarde. Het is te betreuren, 
dat onze Franstalige landgenoten 
steeds weer de communautaire 
toer opgaan, terwijl het land wel 
andere katten te geselen heeft 
Indien men in Wallonië echter ver
der gaat met de uitdagingen, dan 

zal de Vlaamse gemeenschap 
daaruit de gevolgen trekken, ook 
voor wat de solidariteit betreft 
Wanneer de ergernis te groot 
wordt gaat de financiële kraan 
dicht." 

HARDE woorden van het ACV-
blad, maar de daden... Dat is 

wat anders. CVP-Jonger^nvoor-
zitter Van Rompuy heeft ook aan
gevoeld welke diepe kloof er bij 
de CVP bestaat tussen woorden 
en daden. Daarom lanceerde hij 
zijn oproep om de CVP weer 
Vlaamser te maken. Volgens De 
Standaard moet de regenng er 
rekening mee houden: 
„De premier en de andere CVP-
ministers kunnen ook niet onge
voelig blijven voor wat er in hun ei
gen gelederen roect Jongeren-
voorzitter Eric Van Rompuy heeft 
in het voorbije weekeinde scherp 
gewaarschuwd voor bepaalde 
toegevingen en beklemtoond dat 
de CVP een duidelijker Vlaams 
profiel moet gaan vertonen. Het is 
niet dp eerste maal dat hij heel har
de taal spreekt en sommige voor
aanstaanden in de CVP vertonen 
daarom de neiging om zijn uitspra
ken wat te relativeren. Maar Van 
Rompuy zegt thans luidop wat 
zeer velen denken. Ook aan de ba
sis bij de Vlaamse kristen-demo-
kraten. De CVP-leiding kan het 
niet vergeten zijn dat de^partij bij 
de jongste parlementsverkiezin
gen, nu ruim een jaar geleden, een 
historische nederlaag leed. Mar
tens en Swaelen kunnen het zich 
niet veroorloven dat hun kiezers 
nieuwe redenen tot wrevel en 
ontevredenheid vinden in het re
geringsbeleid. " 

In de laatste zinnen van Buys 
schuilt de waarheid: de CVP moet 
weer de Vlaamse toer op, niet om 
Vlaamse belangen te dienen, 
maar... om een nieuwe verkie
zingsnederlaag te voorkomen! 
Dat is dus de reden waarom de 
CVP Vlaamsgezind moet zijn. 
Goed dat we het weten. 

TROUWENS, ook in De Mor
gen, wordt op die CVP-dub-

belzinnigheid gewezen: „Vooral 
de CVP-ministers waren de ge
vangenen van de standpunten die 
hun partij tijdens de vorige rege
ringen had ingenomen. Onder im
puls van vrijbuitertjes zoals Jos 
Dupré had de CVP toen de split
sing van de nationale sektoren 
geëist en een veto uitgesproken 
tegen nieuwe steunmiljarden van 
de overheid aan het Waalse staal 
Sinds Eyskens op Ekonomische 
Zaken zit lijkt het erop dat Dupré 
het staaldossier volledig uit het 
oog heeft verloren en dat de CVP 
het geweer nog maar eens van 
schouder heeft veranderd. Terwijl 
ze vorig jaar haar Vlaams imago 
met harde communautaire kreten 
over het staal probeerde op te 
poetsen, doet ze dat nu rond het 
onderwijs. Als we de CVP en de 
haar bevriende pers zouden gelo
ven, is de communautarizering van 
het onderwijs nu dé Vlaamse top
prioriteit geworden. 

^ O U dat inderdaad niet de CVP-
^ taktiek zijn? Onder een stoer 
Vlaams imago over Happart het 
onderwijs en het water het Waal
se staal verdrinken en intussen 
maar Vlaamse miljarden blijven 
pompen in bodemloze putten. Op
nieuw moet de CVP-dubbelzinnig-
heid worden ontmaskerd. In het 
belang van Vlaanderen! 

10.000 F vandaag geplaatst 
NMKN-kasbons 

Door het Icapi-
taliseren van de 
intrest - de jaar
lijkse intrest brengt 
zelf intrest op -
bekomt U voor uw 
spaargeld een ste
vig r endement . 

Reeds 5.000 F vol
staat om van deze 
hoge opbrengsten te 
kunnen gemeten 

De sommen hierftnder 
7ijn slechts voorbeelden 
van wat het ruime assor
timent NMKN-kasbons 
voor uw spaargeld kan doen. 

Looptijden van 1, 2, 3... tot 
12 jaar, al dan niet jaarlijkse uit
betaling van de intrest, alles is 
voorzien om uw spaargeld volgens 
uw wens voor U te latefi werken. 
En mocht U onverwacht toch vroeger over 
uw geld wensen te beschikken, dan zorgt de 
NMKN voor een geschikte oplossing. 
U wil wellicht hierover meer vernemen? 
1.200 NMKN-a^enten staan tot uw dienst. 

10.900' 
na Ijaar 

14.150 

16.020 
na 4 jaar 

18.370 
n d 5 | d d r (bruio-opbrengst 

«Multi-Rendement» kasbon na 5 jaar - 13,15%) 

23.560 
na 7 jaar 

(bruto-opbrengst -
«Mulii-Rendement» kasbon na 7 jaar - 13,15%) 

27.060 
na 8 jaar 

(bruto-opbrengst - NMKN-kapitalisatiebon 
na 8 jaar - 13,25%) 

44.510 
na 12 jaar 

(bruto-opbrengst 
NMKN-kapitalisatiebon 
na 12 jaar- 13.25%) 

Wend U tot de NMKN-agent uit uw buurt. 
IJ vindt hem in de Gouden Gids, rubriek «Banken». J ^ 

na 3 jaar 
(bruto-opbrengst - «Multi-Rendement» kasbon na 3 jaar - 12.50%) 

(bruto-opbrengst - NMKN-kapilalisatiebon na 4 laar - 12,50%) 

Nationale 
Mdatschappij voor 

Krediet aan de 
Nijverheid, opgenchi 

overeenkomstig de 
wei van 16 3 19 [9 

Voor intekening up NMKN-c I fek lcn 
kunt u / iLh ook wenden tot een agent
schap van de Ndtinnale Bank van België, 
de hoofd/etcl en de agentschappen van de AS I K 
de maatschappelijke zetel van de N M K N 

K R E D I E T A D N U V E R H E I D 
verstandig sparen 
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Brandblussen in een land 
zonder brandweerschool 
Van „een bril te water", over een 
poes die te hoog in een boom is 
geklommen, het wegnemen van 
wespennesten, de dringende hulp 
bij verkeersongevallen, het blus
sen van branden allerlei, tot en met 
bomalarm... dit (en nog veel meer) 
komt binnen in een 900-centrale. 

Toen, medio de zestiger jaren, de 
dienstencentra met dit welbeken
de nummer werden opgericht, 
werd hiermee aanvankelijk be
doeld: „Het bieden van hulp aan 
slachtoffers op de openbare weg". 

Nu grijpt men, gelukkig maar, naar 
dit nummer voor alles waarbij men 
denkt dringend hulp nodig te heb
ben. Een kaai-wit zaaltje, enkele 
wandkaarten niet te na gesproken, 
een vijftal telefoons, tientallen 
drukknopjes, driewnikrofoons, een 
aantal cassetterecorders (die eik 
telefoongesprek op geluidsband
jes vastleggen)... 
De taak van een telegrafist is geen 
sinecure. Meestal zijn mensen ze
nuwachtig wanneer zij het num
mer 9-0-0 vormen. De kunst van 
de centralist bestaat er in om toch 
bruikbare informatie te halen uit 
elke oproep. Want van deze inlich
tingen hangt het af welke hulp 
precies vereist is. En daar is veel 
mee verbonden. Moet er een dok
ter meekomen, zijn er zuurstof-
flessen vereist is er „zwaar mate

rieel" nodig (wanneer een slacht
offer bijvoorbeeld geklemd zit), 
zijn er verschillende gewonden, 
moeten er nog andere hulpdien
sten verwittigd worden? Plus het 
element „tijd"... 
Het kan een kwestie van sekon-
den zijn. 
De centralist beschikt weliswaar 
over een aantal hulpmiddeltjes. Zo 
onder meer een rechtstreekse lijn 
met politie en rijkswacht, met de 
belangrijkste ziekenhuizen, enkele 
fabrieken, de havendiensten, de 
RTT... 
De centrale van de hulpdienst 900 
te Brugge bestnjkt een telefoon
gebied van vier zones: naast de ei
gen 050, ook 051, 058 en 059. 
Elk 900-belletje uit de?e regio's 
wordt vanuit de Brugse centrale 
beantwoord. De centralisten be
schikken er over uitgebreide infor
matie betreffende iedere gemeen
te van deze en de aanpalende 
telefoongebieden (zowat gans 
West-Vlaanderen). Met een voor-
gekodeerd toetsenbord kan elke 
centralist zich rechtstreeks in ver
binding stellen met de ambulance-
en brandweerdiensten van het 
dichtstbijgelegen hulpcentrum. 
Een voorbeeld. Er loopt een dnn-
gende oproep binnen vanuit Alve-
ringem. Iemand kreeg een hartin
farct De dienstdoende centralist 
weet onmiddellijk van waaruit de 

meest nabijgelegen en adekwaat 
uitgeruste urgentieploeg kan ope
reren. In dit geval Veurne. Wan
neer hij nu, tengevolge van een 
vroeger binnengelopen hulpop
roep zou weten dat die Veurnse 
ploeg reeds is uitgerukt dan kan 
en zal hij direkt de ploeg in leper 
verwittigen. Zonder onnodig tijd
verlies. Tevens is een vlotte koor-
dinatie mogelijk tussen de ver
schillende korpsen bij een grote 
katastrofe. 
De dispatchingcentrale van West-
Vlaanderen „waakt' aldus over 
pakweg een miljoen mensen; getal 
dat met enkele tienduizenden 
wordt vermeerderd tijdens de zo
mervakantie, door de massa zeek-
loppers 
Wat dan de Brugse regio zelf 
betreft, staan 124 beroepsmensen 
paraat, in een kontinu 4-ploegen 
systeem. Voeg daarbij nog een 
40-tal vrijwilligers, een korpsge
neesheer, een vrouwelijke admi
nistratie en een aalmoezenier 
Het merendeel van die manschap
pen bestaat uit „brandwachten", 
aangevoerd door enkele korpor-
raals, sergeanten, adjudanten, lui
tenanten, een kapitein en aan het 
hoofd een kapitein-kommandant 
Een schijnbaar militair gestruktu-
reerde hiërarchie. 
Wij vroegen kommandant Marcel 
Van Hoey naar het waarom. 

Brandweerkommandant Van Hoey: 

„Zeebrugge 
heeft 
geen rampenplan! 

Geen brandweerschool... 
Van Hoey: „Ja, het lijkt wel alsof 
hier een strakke, militaristische dis
cipline zou heersen! Dat is niet zo, 
althans niet in de gekende negatie
ve zin. De bestaande hiërarchie is 
er uit funktionele nood. De dienst 
moet geleid worden en op bepaal
de, vaak prangende momenten 
moeten belangrijke beslissingen 
worden genomen. En daar draagt 
een leidinggevende persoon dan 
ook de verantwoordelijkheid voor 
Maar — dit is toch mijn visie — ik 
zet mij in opdat er een soepele, po
sitieve werksfeer heerst in het 
korps. Het is toch onvoorstelbaar 
dat wij op het ene moment tegen
over elkaar zouden staan, daar 
waar wij in een andere situatie 
elkaar broodnodig hebben, en 
waar een vlotte samenwerking le
vensbelangrijk is. Je moet op el
kaar kunnen rekenen." 
Bij een rondgang doorheen de 
kazerne blijken de beweringen 
van de kommandant met de waar
heid te stroken: je voelt zo aan dat 
er een aangename mentaliteit 
leeft En, met uitzondering van de 
aanspreektitels, doet niets je her
inneren aan het bitsig-militaire... 
WIJ: Hoe wordt iemand brand
weerman? 
Van Hoey: „De brandweer- en 
900-dienst valt onder de bevoegd
heid van de stedelijke overheid, 
waarmee wij overigens op een 
uitstekend goede manier samen
werken. Wanneer wij dit bestuur 
verzoeken om een uitbreiding van 
het korps toe te staan en de 
stedelijke overheid volgt ons in dit 
advies, dan wordt er een wer
vingsreserve aangelegd. 
Behalve geneeskundige, psycho
technische en sportproeven, 
wordt men ook onderworpen aan 
een drie maand durende, intensie
ve praktische en teoretische oplei
ding. En indien de betrokkene 
daarin slaagt, dan wordt hij bevor
derd tot brandwacht, alhoewel hij 
nog nauw wordt gevolgd. Men is 
in feite pas volwaardig brandweer
man na twee of driejaar En elk lid 
van ons korps, at is men reeds ja

ren in dienst, traint dagelijks vier 
uren. Er bestaan een vijftigtal proe
ven die door een beurtsysteem 
heel geregeld, en telkens opnieuw, 
worden hernomen. Dit onder lei
ding van een officier De perma
nente vorming is onontbeerlijk. 
Want, behalve „brandbestrijding" 
is elk lid van het brandweerkorps 
ook „ambulancier", alhoewel dit in 
feite geen korrekte benaming is. 
Wij worden opgeleid, door de 
korpsdokter en een groep ver
pleegkundigen, tot specialisten in 
het vervoeren van slachtoffers. 
Waarbij ervoor dient gezorgd dat 
de betrokkenen „in leven blijven". 
Wij moeten de levensfunkties 
(trachten) te behouden tot bij aan
komst in het ziekenhuis. 
De eerste, levensnoodzakelijke in
terventie dus... om de vitale funk-
ties te redden. Het team van de 
spoedgevallendienst vult ons dan 
aan en neemt de taak over Na
tuurlijk doen wij onmiddellijk een 
beroep op een „urgentieploeg" in
dien dit nodig blijkt Deze equipe 
bestaat uit een arts en twee ver
plegers die, uitgerust met alle ge
sofistikeerde apparatuur, recht
streeks vanuit de dichtstbijgele
gen kliniek vertrekt Zij beschik
ken hiervoor tevens over een heli-
kopterdienst, die hen in de kortst 
mogelijke tijd op de plaats van het 
onheil kan brengen. 

Elke brandweerman moet daaren
boven beschikken over een rijbe
wijs kategorie D, dat hem toelaat 
aan bezoldigd personenvervoer te 
doen, evenals het rijden met zwa
re voertuigen. Sommige brand
weerwagens hebben een gewicht 
van meer dan 20 ton, weet je. 
Ik wou hier ook eens de vinger op 
een pijnlijke wonde leggen Belgié 
heeft geen echte brandweer
school Wel organizeert het minis
terie van Binnenlandse Zaken ge
regeld kursussen ter verkrijging 
van bepaalde brevetten. In de ons 
omringende landen bestaan wel 
degelijk geperfektioneerde oplei
dingsinstituten. De provincie 
West-Vlaanderen beschikt echter 
over een klein opleidingscentrum. 
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Reportage 

7e lang werd de brandweer in 
België zon beetje beschouwd als 
„een noodzakelijk kwaad" Voor
heen diende men heus niet zó 
(technisch) geschoold te zijn Nu 
IS het beroep van brandweerman 
een volwaardige en hooggekwali
ficeerde job En de trend bestaat 
om straks, indien men wil doorsto
ten tot de graad van officier, het di
ploma van ingenieur te eisen." 

en geen rampenplan! 
WIJ. Wat zijn „vrijwillige brand
weerlui"? 
Van Hoey: „Dat zijn burgers die 
zich, na een opleiding, vrijwillig ter 
beschikking houden. Zij worden 
opgeroepen indien nodig. Ook zij 
hebben een „wachtperiode" d.w.z 
een welomschreven periode 
waarin zij te bereiken zijn om hulp 
te verlenen. Voorts trainen zij op 
vaste tijdstippen, o.l.v. hun officie
ren. Uiteraard vallen ook zij 
eeneens onder de andere korps-
bepalingen. Zij worden niet ver
goed." 
WIJ: Hoe ziet een dag van een 
brandweerman er uit? 
Van Hoey: „Wij werken in een 
42-urenweek. Ofwel heeft men de 
dag-taak: van 8 tot 20 uur, ofwel 
de nacht-dienst van 20 uur tot 
's anderdaags 8 uur 
Na de naamafroeping verandert 
men de uitgaanskledij voor het 
werkplunje (red.: iets dat veel lijkt 
op het Chinees-blauwe tenue). 
Hierna heeft elk zijn eigen speci
fieke kontrole-taak: elk voertuig, 
elke pomp, ieder apparaat (tot het 
kleinste toe) wordt nagezien. Alles 
moet steeds gebruiksklaar zijn en 
feilloos kunnen werken Daarop 
volgt er een briefing, waar de 
lopende zaken en probleempjes 
worden doorgenomen. Bijvoor
beeld: welke straten zijn, tengevol
ge van wegeniswerken, onderbro
ken — waar vallen er „moeilijke 
doorgangen" te verwachten, ten
gevolge van een betoging of een 
straatfeest... Een aktieve samen
werking met andere diensten, zo
als met de politie en de stedelijke 
technische dienst, is erg belang
rijk. Ook wordt een taakverdeling 
opgemaakt Dan begint elk zijn 
eigen taak, naargelang zijn be
roepsspecialiteit en -kunde: in de 
telefooncentrale, in de garage, de 
schrijnwerkerij... of gewoon het 
onderhoud van de gebouwen. 
U moet weten dat wij alles zoveel 
mogelijk zelf proberen te doen. 
Het herstellen van voertuigen, 
't verder uitbouwen van het mate
riaal, schilderwerk her en der... Met 
tussendoor 2 x 2 uur oefening en 
enkele onderbrekingen. O ja, dat 
zelf-opknappen werkt daarenbo
ven sterk kostenbesparend. Want, 
alles is zo duur... en ook onze 
begroting moeten wij proberen in 
evenwicht te houden. 
Een belangrijke taak is verder de 
„preventie-dienst", openbare ge
bouwen, danstenten, ziekenhui
zen, appartementsgebouwen, enz. 
worden op bepaalde tijdstippen 
gekontroleerd op de brandveilig
heid. Veel brandrampen kunnen 
hierdoor vermeden worden." 
WIJ: Bestaat er zoiets als een 
„rampenplan" voor deze streek? 
Brugge reikt tot aan Zeebrugge, 
een haven in de brand(ing), met 
biezonder veel gevaren. Ik denk 
maar even aan de toekomstige 
aardgasterminal en het overladen 
van erg ontvlambare stoffen... 
Van Hoey: „Kijk, er bestaat een 
„plan van onderlinge hulpverle
ning", dat moet worden aange
wend indien zich bepaalde, kata-
strofale situaties zouden voor
doen. Maar, wanneer één van de 
schakels van deze „ketting van 
hulpakties" breekt dan dreigt het 
volledige plan in duigen te vallen... 
Maar, bij een echt grote ramp? 
Neen, daar bestaat geen uit
gewerkt plan voor De haven van 
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Zeebrugge bezit niet eens een 
blusboot En indien er een olie
ramp met een tanker voor de kust 
zou gebeuren, dan hebben wij 
hiertegen geen afdoend en doel
treffend bestrijdingsmiddel, om bij
voorbeeld het strand te bescher
men. Let wel ik verwijt niemand 
iets. Ik stel dit enkel vast De 
kosten voor zon adekwate appa
ratuur lopen direkt in de tientallen 
miljoenen en de Brugse kas kan 
dn, begrijpelijkerwijs, niet torsen." 
Terecht fier, toont de kommandant 
zijn kazerne. Alles is proper als in 
de eetplaats van elke doorsnee-
vuilhatende Vlaamse huismoeder. 
En iedereen is met iets bezig: 
verslagen tikken, poetsen, schilde
ren, batterijen nazien.. En toch 
staat men steeds paraat om in een 
minimum van tijd van een zucht uit 
te rukken naar weer eens een 
plaats van rampspoed. De geken
de „glij-buis" doet nog dagelijks 
dienst. Het wagenpark (29 brand
weerwagens en 6 ambulances) is 
indrukwekkend. Sommige voertui
gen zijn reeds ouder dan 15 jaar, 
en toch blinken zij nog als nieuw 
en werken zij voortreffelijk. In de 
garage is men druk bezig met de 
herstelling van de ophanging. In 
een ander atelier last men nieuwe, 
metalen houders voor koppelstuk

ken, in het „slangenhuis" (ruim 
12 km brandslangen van diverse 
dikte!) wordt genaaid en gestopt. 
Zo'n kazerne is een (h)echt be-
dnjf. Bij wijze van test opent onze 

gids een willekeurig luik en met 
één handomdraai start hij een 
gemonteerde generator: feilloos. 
Wel kampt men met een nijpend 
tekort aan plaats. Een aantal auto's 

moeten zelfs buiten „slapen". Men 
hoopt evenwel dat de beloofde 
nieuwe kazerne tussen Brugge en 
de uitbreidende haven, over een 
tweetal jaren een feit zal zijn... 

Aalmoezenier Van Audenhove: 

Pater Hugolien, Jozef Van Audenhove, Aalstenaar van geboorte en 
52 jaar jong, is internaatbeheerder van het Tehuis voor Schipperskin
derente Brugge. In zijn vrije tijd fungeert hij als scheidsrechter bij het 
arbeidersvoetbal (een pater op voetbalsloffen). maar daarnaast is hii 
ook aalmoezenier vbn het hulpcentrum 900. Een enorm harde werker 
die rondbuikige kapucijn, met een groot, maar o zo week hart Een 
gekend figuur overigens in het noorden van West-Vlaanderen ~Door 
elke „kleur gewaardeerd voor zijn hartelijke openheid. 

WIJ: Wanneer wordt u opgeroe- rijding bijvoorbeeld soms kwasi 
pen om hulp te verstrekken? 
Van Audenhove: „Men verwittigt 
mij van zodra een slachtoffer 
dreigt te sterven ter plaatse. Dus 
wanneer men vreest dat de veron
gelukte niet meer levend het zie
kenhuis zal bereiken. Ik werd door 
de brandweercentrale gealar
meerd — al of niet met behulp van 
mijn zoemtoestelletje — en, ter 
plaatse gekomen, oordeel ik, vaak 
na ruggespraak met de aanwezige 
arts, of het nodig is het Sakrament 
van de Zieken toe te dienen." 
WIJ: Niet iedereen is katoliek?... 
Van Audenhove: „In onze streek is 
het zo dat iedereen die in levens
gevaar verkeerd, katoliek wordt 
„bediend". Tenzij er duidelijke te
kenen zijn die de veronderstelling 
van dit katoliek-zijn tegenspreken. 
Wanneer ik, door wat dan ook 
verneem dat het slachtoffer bij
voorbeeldprotestant is, dan doe ik 
al het nodige om een protestantse 
dominee erbij te halen. Ik verleen 
„geestelijke" bijstand aan katolieke 
slachtoffers, maar bied „menselij
ke" assistentie aan iedereen. Im
mers, op menselijk vlak, zal ik 
iedereen helpen, wat zijn overtui
ging ook weze. Alle hulp die ik op 
zo'n noodlottig moment kan bie
den, zal ik uiteraard schenken. 
Ook vaak medische bijstand, ge
zien het feit dat ik precies dezelfde 
verpleegkundige opleiding genoot 
zoals de brandweerlieden. 
WIJ: Dient men de ziekenzalving 
nog toe aan iemand die reeds 
overleden is? 

Van Audenhove: De kerkelijke 
leer gebiedt ons, priesters, de laat
ste sakramenten toe te dienen aan 
personen die nog (een teken van) 
leven vertonen. Het is nu zo dat, 
indien iemand in blakende gezond
heid een levensgevaarlijk, ja dode
lijk ongeval overkomt, dat deze 
niet ogenblikkelijk volledig dood is. 
Al kom ik soms te laat of is het, 
tengevolge van een vreselijke aan-

onmogelijk de zalving ordentelijk 
toe te dienen." 
WIJ: Een belangrijk deel van uw 
opdracht bestaat er in de familie of 

gendemee. Vóór een paar jaar, op 
tweede kerstdag, verongelukte 
een jongeman op weg van het 
werk naar zijn verloofde. Zijn wa
gen slipte en hij kwam in het 
IJswater terecht Toen de jongen 
werd bovengehaald was alle leven 
uit hem verdwenen.ik werd ver
zocht de familie te verwittigen. Een 
gezin uit 't Kortrijkse. Tot over
maat van ramp bleek de moeder 
ook pas één maand voorheen 
overleden. Behalve mijn trieste 

ik 

ween 

dikwijls rr 

de levensgezellen van het slacht
offer van deze ongelukkige tijdig 
te verwittigen Een weinig benij
denswaardige taak. 
Van Audenhove: „Ach ja, het is 
geen makkelijk karweitje. Dat is 
juist Maar, iemand moet het doen. 
Uit ervaring heb ik geleerd dat 
men in zo'n dramatische omstan
digheden bovenal moet kunnen 
luisteren. Tijdens die eerste ogen
blikken zijn woorden van troost 
weinig doeltreffend. De getrofen 
mensen moeten kunnen praten, 
praten... en weten dat er daar 
iemand is die tijd heeft en hen echt 
aanhoort En die ook bereid is hen 
te helpen. Niet alleen met woord
jes, maar ook met praktische bij
stand en daden. En hierbij speelt 
hun persoonlijke overtuiging niet 
de minste rol Zo maakte ik het vol

melding, ben ik ook met die familie 
naar de plaats van het ongeval 
gegaan, begeleidde ik hen naar 
het mortuarium, bracht ik hen in 
kontakt met de kikvorsmannen die 
het lijk hadden bovengehaald — 
de mensen wensen steeds de 
precieze details te kennen — en 
toen, het was reeds laat, heb ik 
hen hier (met de bereidwillige hulp 
van de zusters) ter koffietafel ge
nodigd. Nooit heb ik hen gevraagd 
of zij wel gelovig waren of niet Dat 
telt in zo'n geval niet... Ik ben een 
priester, maar mens voor ieder
een. In alle omstandigheden." 

Soms „rare" reakties 
WIJ: Vervalt u nooit „in routine"? 
Bestaan er truukjes om „het 
nieuws" te melden? 
Van Audenhove: „Ik doe dit werk 

sinds 1965. Afgezien van de ontel
bare zwaargewonden, was ik 
reeds 405 keer getuige van een 
dodelijke afloop. Maar, elk geval is 
anders. Er bestaat geen stereotiep 
zinnetje of pasklaar middeltje. Tel
kens moet ik mij anders opstellen 
en aanpassen, voorbereid zijn, op 
iedere nieuwe situatie. Wel pro
beer ik steeds binnen te geraken. 
Zoiets vertel je niet op de deur-
drempel Toch minstens In de 
gang. En hierbij moet ik vooral oog 
hebben voor de manier waarop de 
mensen reageren, en moet ik in
spelen op de reaktie. Ook poog ik 
de fatale vraag van „Hij is toch niet 
dood zeker?", van hen te laten 
uitgaan. Dit is minder hard... Alhoe
wel. Het blijft steeds een aarts-
moeilijke opdracht 
Eén keer maakte ik het zelfs mee 
dat. bij de melding van het jammer
lijke feit dat zijn kind een ernstig 
(niet dodelijk) ongeluk was over
komen, de vader mij een dreun in 
het gezicht verkocht, zeggende 
dat ik een „lafaard" was omdat ik 
het volgens deze man, niet aan
durfde te melden dat zijn kind echt 
dood was Het was nochtans niet 
zo..." 

WIJ: Wordt het voor u geen sleur? 
Ik bedoel, bent u er niet ongevoe
lig voor geworden? Het wekelijks 
meebeleven van drama's? 
Van Audenhove: „O neen... Gelijk 
welke kleinigheid, beleef ik intens... 
Ik word er in geen geval onver
schillig voor... Dat brengt mee dat 
ik meer dan eens mijn tranen niet 
kan bedwingen wanneer ik weer 
eens zoveel menselijk leed zie en 
ervaar Toen ik, vóór enige tijd, aan 
een moeder meedeelde dat haar 
12-jarig (en oudste) dochtertje 
was overreden, wierp zij zich, haar 
twee andere kindjes in de armen 
geklemd, en heel erg schreiend in 
een zetel... Nou, dan moet je wel 
een zeer dik vel hebben, om 
„sterk" te blijven..." 
WIJ: Wat is uw reaktie bij weer 
eens een dodelijk verkeersonae-
val? 

Van Audenhove: „Steeds denk ik: 
verdorie, wat is het weer stom 
gebeurd!Zo van: Indien die wagen 
nu eens voorrang had verleend, of 
waarom reed deze chauffeur hier 
zo vlug, of... Veel ongevallen kun
nen door de mensen zelf verme
den worden. Roekeloosheid is één 
van de grootste oorzaken." 

(pvdd) 
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12 TV-prog ra mm a's Wi 
Zaterdag 

NOVEMBER 

BRT 

1430 Open school — 1600 De 
naakte waarheid (film) — 18 00 Tik 
tak — 1805HetVeenmys tene(ü 
— 1830 Het geschenk van de 
zwarte tovenaar (film) — 1945 
Nieuws — 2010 Jeroom en Ben-
zamien (fJ — 21 00 Terloops — 
21 45 Bomalarm op zee (tv-film) — 
2315 Nieuws 

NED. 1 

1858 Nieuws - 1900 Scooby 
doo — 1922 Leven en overleven 
(dok) — 1947 Koning klant -
2027 Love boat - 21 15 Vara 
speelgoedaktie 1982 — 2137 
Nieuws - 21 55 Voetbal 80/Stu-
dio Spor t — 2255 Edelvrouw -
bedelvrouw ( f ) - 2330 Nieuws 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat — 1850 Toe-
nstische tips — 1857Minibios — 
1915 Babbelonie - 2000 Nieuw 
- 2028 Mies - 21 30 Dallas (fJ 
— 2220 Televizier magazine — 
23 00 De toestand in de wereld — 
2310 Nieuws — 2315 Avros 
sportpanorama — 010 Vegas (de
tectivereeks) 

RTB 

1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire — 2030 Pnx Louis 
Philippe Kammans — 22 00 Coun-
cours de poesie C T F — 2215 
Moulins a vent du Hainaut — 23 00 
Nieuws 

TF1 

1905 d'Accord, pas d accord 
(magJ - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 S'il vous plait 
(magJ - 2000 Nieuws - 2035 
Droit de reponse — 21 50 Dallas 
(f J — 22 45 7/7 Le magazine de la 
semaine — 2340 Nieuws 

A2 

1910 d'Accord, pas d'accord — 
1920 Gewestelijk nieuws — 19 45 
Le theatre de Bouvard — 2000 
Nieuws — 2035 Champs-Elysees 
(vanete) — 21 50 Les amis (f J — 
2305 Outremer korte film — 
2325 Nieuws 

FR3 

1920 Gewestelijk nieuwa — 19 40 
Regionaal programma — 1955 II 
etart une fois l'espace — 2000 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 2035 
Melodies du malheur — 2205 
Nieuws — 22 35 Prelude ó la nuit 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Goldene 
Europa 1982 (show) - 2145 
Nieuws — 2205 Alarm in der 
Unterwelt (film) - 2325 Die little 
Richard-story (muziekfilm) — O 55 
Nieuws. 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Die Paw-
laks (tv-reeks) — 2015 Ein gluckli-
ches Jahr — 2205 Nieuws — 
22.10 Das aktuelleSport-Studio — 
2325 Des Kommissar (polibe-
reeks) — 025 Nieuws 

ARD 3 

19 55 CSewestelijk nieuws - 20 00 
Nieuws — 2015 Musik aus der 

UdSSR - 21 15Vor40Jahren -
140 Fluch des Blutes - 2300 
Rockpalast Trust — 000 Nieuws 

LUX. 

2000 Les tétes brülees (avontu-
renreeks) — 21 00 Columbo (poli-
tereeks) - 2230 Lenjeu (film) 

Zondag 
NOVEMBER 

BRT 

poggenpohl 
keukens 

Kuchen-Zentrum 
Belgielei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-300772 

11 00 Konfrontabe - 1400 Sibeli-
uskoncert — 1445 Voor boer en 
tuinder (Open School) — 1515 
Veldloop in Hannuit - 1645 Mat-
öe De Slimme (animatiefilm) — 
1755 Voetbaluitslagen - 1800 
Tik tak — 18 05 Leven en laten le
ven - 1945 Nieuws - 2000 
Sportweekend — 2030 Paradijs-
vogels (fJ — 21 10 Mezza Musica 
— 2235 Nieuws 

NED. 1 

1830 Teleac - 1900 Nieuws -
1905 Happy days ( f ) - 1930 
Nederland muziekland — 2010 
Dynasty (f J — 21 00 Not the nine 
o clock news (kabaretshow) — 
21 15 Foster Parents plan - 21 40 
Op jacht naar de schat (kwis) — 
22 40 Hammer house of horror (f J 
— 2330 Nieuws 

NED. 2 

1635 Avros toppop - 1800 
Sprekershoek — 1815 Sesam 
straat — 18 30 Horizon (mag) — 
1900 Studio sport - 2000 
Nieuws — 2010 Panoramiek — 
2045 Vragen vuur — 21 45 De 
boodschapper (film) — 2335 
Nieuws 

RTB1 

1930 Nieuws - 2000 La bonne 
etoile — 21 15 Bonbons en gros 
(tv-film) - 2245 Nieuws 

TF 1 

2000 Nieuws - 2035 Police Py 
thon 357 (film) - 22 40 Spektakel
magazine — 2300 Sports diman-
che soir — 2320 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Vanetes 
Charles Dumont (show) — 21 35 
Vivre au Sahara (dokJ - 2230 
Osncert Magazine — 2300 
Nieuws 

FR 3 

20 00 Bizarre bizarre (bizarre ver
halen) — 2035 De la democratie 
en Amenque (dokJ - 21 25 Korte 
Franse films — 2200 Nieuws — 
22 30 Le voleur - 23 30 Prelude ó 
la nuit 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 O Heiland 
reiss die Himmel auf - 2020 
Europa unterm Hakenkreuz (dokJ 
— 21 05 Hundert Meisterwerke — 
2125 Der Besuch der alten Dame 
(tragikomedie) — 2345 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven - 1930 Der 
Schwarze Bumerang (tv-film) — 
21 00 De eerste Europeanen — 
21 30 Nieuws — 21 45 Sonnensei-
te der Sowjetunion (reportage) — 
2230 Yves Montand im Olympia 
(show) — 2330 Nieuws 

ARD 3 

19 55 Gewestelijk nieuws - 20 00 
Nieuws — 2015 Dorfer in der 
Dntten Wel t — 21 00 Auslandsstu-
dio — 21 45 Dave Allen Special — 
2230 Musikszene - 2315 Tips 
fur Leser 

LUX. 

1930 Cineremo - 2000 0<Ji"cy 
(f J — 21 00 La grande bourgeoise 
(film) 

Maandag 
NOVEMBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 180 Tik 
tak — 18 05 Sesamstraat — 1820 
Klem klem kleutertje — 18 35 Zui
nig en veilig autorijden (Open 
School) — 1905 Filippijnen — 
1945 Nieuws — 2015 Nancy As-
tor ( f ) - 2105 Sportshow -
21 50 Wikken en wegen - 22 30 
Nieuwa 

BRT 2 

2015 Tennis uit Antwerpen 

NED. 1 

18 23 Nieuws - 18 28 Teleac Mo
derne geschiedenis — 1850 
Nieuws — 1900 De roze panter 
en Kreezie de kraanvogel — 19 20 
Kijk haar — 1958 Op de schou 
ders van een reus (tv film) — 
21 37 Nieuws — 21 55 De onder
ste steen (dok) — 2315 Simon 
Carmiggelt — 2330 Nieuws 

NED. 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1857 Maja de 
bij — 1925De verborgen vallei ( f ) 
- 2000 Nieuws - 2028 Terug
keer naar Bndeshead ( f ) — 21 25 
Brandpunt — 2210 De alles is 
anders show — 23 20 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws — 1950 La fête 
sauvage (film) — 2310 Nieuws 

TF 1 

2000 Nieuws — 2035 Docteur 
Frangoise Gailland — 2310 
Nieuws 

A 2 

1910 D'Accord pas d accord — 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
Le theatre de Bouvard — 2000 
Nieuws - 2035 Phedre (trage
die) - 2255 Nieuws 

FR. 3 

19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 1955 II 
etatit une fois l'espace (spel) — 
2030 La minute necessaire de 
monsieur Cyclopede — 2035 Le 
diable par la queue (film) — 22 05 
Nieuws - 2235 Thalassa -
2320 Musi-Club 

ARD 

20 00 Nieuws — 2015 Die geheim-
nisse von Pans (fJ — 21 15 Doku-
mentaire over Kenia — 2200 
Schonfischs Nachtprogramm — 
2230 Tagesthemen - 2300 Das 
Madchen mit dem Cello (film) — 
035 Nieuws 

ZDF 

19 00 Nieuws — 19 30 Na sowas' 
(show) — 2015 Impulse (reporta
ge) — 2100 Heute-joumal — 
2120 Flucht aus Pommem — 
2255 Keine Angst fur Kernkraf t ' 
- 2325 Nieuws 

ARD 3 

19 45 (gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Montagavond im 
Dntten — 21 45 Am Anfang war 
doch nicht der Pflasterstein (dok) 
- 2330 Nieuws 

LUX. 

1955 Nieuwsoverzicht - 2000 
Dróles de dames (f J - 21 00 La 
poussiere, la sueur et la poudre (tv-
film) 

Dinsdag 
NOVEMBER 1 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 Tik 
tak - 1805 De smurfen - 1830 
Het land van Het Zwin (dokJ — 
1840 The Sadnna-project (Open 
school) - 1945 Nieuws - 2015 
I W (kwis) - 2045 Videofoon — 
21 05 Het menselijk brem (angst) 
— 21 55 Aktie openbaar vervoer 
- 2225 Nieuws 

BRT 2 

2015 Tennis uit Antwerpen 

NED. 1 

1858 Nieuws - 1900 Kinder
krant - 1930 Ronduit - 2010 
Tijdsein (Wat kunnen knstenen 
voor Israel doen ' ) - 21 00 Het 
evangelie naar Johannes — 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Op zicht (kunst
mag J — 22 25 Beeldspraak (Who 

needs the Pacific Ocean ' ) — 
2325 Nieuws 

NED. 2 

1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 18 57 Dierenver-
haaltjesland — 1905 Matthew 
Star (SF-fJ - 2000 Nieuws -
2028 Diamanten (f J - 2115 Bloe-
mengala Rijnsburg 1982 — 2225 
Tros Aktua tv — 2300 Falcon 
Crest (fJ - 2350 Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws — 19 55 Shogun (f J 
— 21 00 A la recherche de S -
21 55 Loiseau de feu (balleO — 
2240 Nieuws - 2055 Jim La 
Houlette (film) 

TF 1 

19 20 Gewestelijk nieuws — 19 45 
Sil vous plait (magJ - 2000 
Nieuws — 2030 D'Accord pas 
d accord — 2035 Pelleas et Meli-
sande (opera) — 2315 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2030 D Accord 
pas d accord — 2040 Les sept 

jours de Janvier — 22 'I 
courtes - 2320 Nieu\ 

FR. 3 

19 20 Gewestelijk nieuw 
Regionale programma s 
etait une fois I espace -
jeux de 20 heures -
minute necessaire de 
Cyclopede - 2035 Le 
de la 2eme avenue 
Nieuws — 2245 Bleu 
— 2340 Prelude a la r 

ARD 

2000 Nieuws -
Schraubstock und Geic 
Report - 2145 Dall 
22 30 Tagesthemen — 
na — 000 Nieuws 

ZDF 

19 00 Nieuws -
Schwarze Bumerang i 
21 00 Heute-Journal -
danken uber die Det 
2205 Die Nirrerlander 
2330 Nieuws 

ARD 3 

19 45 Gewestelijk nieu\ 

Z A T E R D A G C27 novJ - Een film met Peter Sel
lers IS altijd graag meegenomen BRT draait als zater-
dagmiddagfilm De naakte waarheid (The naked truth) 
van Mario Zampi (1957/zw/wJ Met Terry-Thomas, 
Peter Sellers, Peggy Mount e a Een medewerker aan 
een roddelblad zoekt een bijverdienste en vindt die ook 
Hl] kent nogal wat geheimpjes van gewichtige perso
nen HIJ pikt er vier bekende personen uit en laat hen 
weten dat zij hem een financieel steuntje moeten 
bezorgen, zoniet zal hij hun minder fraaie geheimpjes in 
zijn blad publiceren Hij eist echter zoveel geld dat zij het 
nièl kunnen betalen Een reden om de afperser voor
goed het zwijgen op te leggen 

Z O N D A G (28 novJ - Sport rechtstreekse 
reportage van de veldloop in Hannuit (BRT en RTBF 2) 
— AVRO vult de avond (Ned 2) met een goeie Engelse 
film De boodschapper (The go-between) van Joseph 
Losey (1970) naar het boek van LP Hartley (Scenario 
Harold Pinter) Met Alan Bates, Dominic Guard, Julie 
Christie, Edward Fox De film speelt rond 1900 op een 
landgoed op het Engelse platteland Alan Bates is de 
pachter Ted Burgess die verliefd wordt op de mooie 
Manan Het jongetje Leo, een vriend van Marians 
broertje, toevallig op logement op het landgoed, wordt 
liefdesboodschapper tussen Ted en Manan, die op het 
punt staat zich te verloven met Hugh Tnmingham — 
Wie meer voelt voor thnllerachtige toestanden moet af
stemmen op Ned 1 (Veronica) waar in de reeks 
speciaal voor TV geschreven thnllers Hammer House 
of Horror, de aflevenng „Visitor from the grave" aan de 
beurt IS De knappe Amenkaanse Penny Van Bruton 
woont met Harry Well in een Engels plattelandshuis Op 
een nacht, wanneer Penny alleen thuis is, probeert ie
mand het huis binnen te dnngen Penny wordt wanho
pig en schiet de indnnger dood Het lijk laat haar met 
met rust 

M A A N D A G (29 novJ — Nancy trouwt met de 
schatnjke Waldorf Astor en wordt dus Nancy Astor Zij 
moedigt haar man aan om in de politiek te gaan Maar 
een eerste poging mislukt ten gevolge van ziekte van 
Astor Twee jaar later probeert hij het opnieuw (BRT 1) 
— Wikken en wegen pakt een aktueel probleem aan 
door de plotselinge werkloosheid en door de krisis zit
ten vele" gezinnen met een overlast aan schulden en 
leningen Hoe moet dat opgelost worden' (BRT 1) — 
Op BRT 2 wordt gedurende ruim twee uur aandacht 
besteed aan de tenniswedstrijden in het Antwerpse 
Sportpaleis — RTBF 2 daarentegen toont meer aan
dacht voor de internationale jumpingwedstrijd in Brus
sel — Het op 11 november i v m de dood van Brezjnev 
weggevallen vrouwenmagazine Kijk Haar dat handelt 
over F)opzangeressen en vrouwen in popgroepen komt 
vanavond op het scherm De titel van de uitzending 
spreekt voor zich ,Ze zien er prachtig uit en ze kunnen 
nog zingen ook" (Vara/Ned 1) — De Vara (Ned 1) 
herhaalt het waardevolle TV-spel Op de schouders van 
een reus (On giant shoulders) dat gebaseerd is op een 
echt gebeurd verhaal en waann de gehandicapte Terry 
Wiles zichzelf speelt Het kinderloos echtpaar Leonard 

"en Hazel Wiles adopteren de zwaar gehandicapte Terry 

die door zijn moeder achtergela 
zich intens met de jongen bezig e 
menselijk bestaan te laten leiden 
Award) — Na het journaal zet de 
dokumentaire op het programm. 
perk" en de direkt eraan verb 
gesprekken met mensen die l 
produktie van atoomwapens m 
buurt van atoomcentra wonen o 
raakten, met slachtoffers uit Hiros 
(„Duistere ring" in De onderste 

D I N S D A G ( 3 0 n o v ) - D e 
pelijke reeks Het menselijk breir 
nng toe en gaat over .angst (BR 
dat wordt behandeld in het infor 
renmagazine Toets is „opera" M 
Starr e a „Toets" zou in 1983 ve 
ken voor een jongerenmagazine 

WOENSDAG (1 dec) -
zine Vakantiedromen '83 brengl 
Caravan- en Motorhomesalon 
merkwaardige films „Een film voo 
1 Shangai Express, een Amenka< 
Josef von Sternberg (1932/zw/ 
tnch, Clive Brook en Warner Oli 
met een bont gezelschap aan bo 
king naar Shangai Het wordt et 
en verrassingen — In het muzik 
Box (BRT 2) treedt Abba op me 
done' en „Head over heels" 
omroep Ikon zendt het 1ste d 
produktie „Widerhaken" (Weerh, 
kering van het neo-nazisme bij 
jeugd De uitzending op het Du 
wat reakties op van uiteenlop 
merendeel was wel negatief en 
VPRO zoekt in Dynamische krac 
manier van alternatieve genee 
Coue Deze Franse wonder 
schreef zijn patiënten de simp 
moesten regelmatig spreuken he 
„Het gaat mij elke dag in alle opz 
Gelet op de getuigenissen in 
hebben ettelijke ongelukkigen o| 
deze vorm van zelfhypnose In d 
vanavond benaderen Wim Wer 
hoeff het fenomeen met enige 

DONDERDAG (2 dec 
zending van vanavond Uitzendir 
waann de Vlaams-Nationale On 
gast IS — Een lovenswaardig ir 
over aantrekkelijke steden en do 
in Vlaanderen Vanavond komt 
sche foto van Geraardsbergen, i 
se Ardennen — In het jongeren 
de pap (BRT 2) wordt aandacht 
kalverliefde Met een optreden v 
informatief magazine van Avro ( 
het dagelijks leven van een heldi 
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m 
invier. — 22.45 Histoires 
- 23.20 Nieuws. 

estelijk nieuws. — 19.40 
programma's. — 19.55 II 
>is l'espace. — 20.00 Les 
O heures. - 20.30 La 
icessaire de monsieur 
!. — 20.35 Le prisonnier 
me avenue. — 22.15 
- 22.45 Bleu outre mer. 
'réiude a la nuit. 

9UWS. - 20.15 Mit 
ockundGeige. - 21.00 
- 21.45 Dallas (fJ. -
jsthemen. — 23.00 Are-
) Nieuws. 

5UWS. - 19.30 Der 
Bumerang (tv-film). — 

te-Journal. - 21.20 Ge-
ber die Deutschen. — 
Nirrerlander (toneel). — 
iws. 

/estelijk nieuws. — 20.00 

TV-programma's 
13 

Nieuws. — 20.15 Computer auf 4 
Radern. - 21.00 Tochter der 
Schweigens (tv-reeks). — 21.45 
Galerie. - 22.30 Kino '82. - 23.15 
Nieuws. 

LUX. 

19.55 Nieuwsoverzicht. - 20.00 
Capitaine X (fJ. - 21.00 Pearl 
Harbour (f.). 

Woensdag 
1 DECEMBER 

BRT 1 

15.30 Open school. - 17.00 Op 
het schildpadplein. - 18.15 Tik tak. 
- 18.20 Chips (f.). - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Home sweet 
home (f.). - 20.30 Shanghai Ex
press (film). - 22.00 Brouillards. -
22.35 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Tennis uit Antwerpen. 

NED. 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Van ge

west tot gewest — 19.50 Politieke 
partijen (G.P.VJ. - 20.00 Op zoek 
naar Europa. — 21.00 Cinevisie. — 
21.37 Nieuws. — 21.55 Den Haag 
vandaag. - 22.10 Studio Sport -
23.00 Nieuws. 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.57 Weerhaak 
(jeugdfilm). — 19.24 Kenmerk. — 
20.00 Nieuws. - 20.33 BGTV. -
21.03 Groucho Marx in „You bet 
your life" (kwis). — 21.30 Puur 
natuur! — 22.15 Dynamische 
krachten. - 23.05 Teleac. - 23.40 
Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.00 Risquons-
tout (spel). — 20.55 Videogram. — 
21.55 Thomas Owen ou l'homme 
pluriel. — 22.45 Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Les mer-
credis de information. — 21.35 
Koncert — 22.25 Le plus grand 
cinéma du monde. — 23.20 
Nieuws. 

achtergelaten werd. Zij houden 
gen bezig en slagen erin hem een 
laten leiden... (Ontving een Emmy 
rnaal zet de Vara een Indringende 
programma over het „atoomtijd-
e,raan verbonden gevaren. Met 
nsen die betrokken zijn bij' de 
iwapens, met mensen die in de 
•a wonen of woonden en besmet 
ers uit Hiroshima en Nagasaki enz. 
? onderste steen). 

nov.) — De populair-wetenschap-
nselijk brein is aan de 6de afleve-
.angst" (BRT 1) — Het onderwerp 
In het informatief-satirisch jonge-
„opera". M.m.v. Nina Hagen, Emiy 

1 in 1983 verdwijnen en plaatsma-
enmagazine met meer muziek. 

i (1 dec.) — Het toeristisch maga-
) '83 brengt een bezoek aan het 
lomesalon 1982. — In de reeks 
Een film voor alle tijden" draait BRT 
jn Amerikaanse avonturenfilm van 
(1932/zw./w.) met Mariene Die-

Warner Oland. Een exprestrein is 
;hap aan boord onderweg van Pe
et wordt een tocht vol avonturen 
n het muzikaal tussendoortje Juke 
kbba op met „When all is said and 
er heels". — De interkerkelijke 
het 1ste deel uit van de Duitse 
}n" (Weerhaak) ower de heropflak-
lazisme bij de middelbare school-
op het Duitse net leverde nogal 

n uiteenlopende aard, maar het 
legatief en afkeurend. (Ned. 2) — 
mische krachten naar de simpelste 
ieve geneeskunde: de metode-
ie wonderdokter (ex-apoteker) 
',n de simpelste teraple voor: zij 
ipreuken herhalen in het genre van 
g in alle opzichten beter en beter", 
jnissen In Coués aantekeningen, 
3lukkigen opwekking gevonden In 
rpnose. In de VPRO-produktie van 
1 Wim Wennekes en Pieter Ver
met enige scepsis. (Ned. 2) 

G (2 decJ — Belangrijkste uit-
d: Uitzending door derden (BRT 1) 
ationale Omroepstichting (VU) te 
iswaardig initiatief zijn de filmpjes 
teden en dorpen en leuke plaatsjes 
*/ond komt op BRT 1 een toeristi-
rdsbergen, de parel van de Vlaam-
et jongerenmagazine Een vinger in 
dt aandacht besteed aan liefde en 
optreden van Luna Twist. — In het 
van Avro (Ned. 1) Dr/esfer zitten: 

an een helderziende; Lichtgewicht

vliegtuigen en de krisis; Portret van de Amerikaanse 
hartchirurg Denton Cooley die opereert aan de lopende 
band. — Het artistieke magazine Beeldspraak belicht de 
persoon en het werk van de auteur en dichter Jacobus 
Cornelius Bloem, een man van weinig woorden (1887-
1966) (Ned. 1/NOS). 

V R I J D A G (3 decJ - BRT 1 vergast ons op een 
avondje film. Na het journaal komt de beklemmende 
Franse film De kooiüja Gage) van Pierre Granier-Defer-
re (1975). Met Lino Ventura en Ingrid Thulin. Twee jaar 
geleden kwam een einde aan het huwelijk tussen 
Hélène en Julien. Op een dag zoekt Julien zijn ex-vrouw 
op omdat hij haar huisje op het platteland wil kopen. 
Hélène ontvangt hem uiterst vriendelijk. Maar wanneer 
hij de salon binnenkomt, zakt de vloer onder hem weg. 
Hij valt in een kelder in een stevig getraliede kooi. Een 
verstoten vrouw nam wraak... In zijn uitgebreid filmma-
gazine Première-extra besteedt Jo Röpcke aandacht 
aan o.a.: „E.T.", de nieuwste science-fictionfilm van 
Steven Spielberg; „Firebox" met Clint Eastwood; de mu
sical „Annie" van John Huston; de tekenfilm „Secret of 
Nymh" en „Mother Lode" van en met Charles Heston. 
— Tros (Ned. 1) brengt als laatavondfilm Het kinder
bruidje van Short Creek (Child Bride of Short Creek) 
(1981) van Robert Lewis, gebaseerd op een echt 
gebeurd verhaal. Het draait in deze film om een 
religieuze sekte in een geïsoleerd dorpje op het platte
land van de Amerikaanse staat Utah. De sekte kleeft de 
pKDiygamie van de man aan. De zeden en gewoonten 
van de gemeenschap verwekten nogal wat wrevel bij 
de puriteinse Amerikanen. Tot wanneer de goeverneur 
van de staat ingreep: het werd de grootste politionele 
aktle uit de Amerikaanse geschiedenis. Tegen die 
achtergrond spelen zich echter andere gebeurtenissen 
af: er is de oorlog in Vietnam die op z'n einde loopt. De 
negentienjarige ex-Vietnamsoldaat Isaac King uit Short 
Creek raakt veriiefd op de 15-jarige Jessica. Zij willen 
trouwen, maar dat kan niet volgens de religieuze wetten 
van de gemeenschap. Daarenboven is Jessica beloofd 
aan Isaacs vader. Het veriiefde paar wordt echter 
gescheiden wanneer de politie het dorpje binnenvalt. 
Twee jaar wachten Isaac en Jessica op elkaar... 

Dominic Guard en Julie Christie in de fijnzinnige ro
mantische film „De boodschapper' CThe go-between) 
van Joseph Losey (19711 (Zondag 28 nov. op Ned. 2 
om 21 u.45). 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Rock (tv-
film). — 22.05 Cinéma-cinémas. — 
23.00 Nieuws. 

FR. 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). - 20.30 
La minute nécessaire de monsieur 
Cyclopéde. — 20.35 Guillaume Le 
Conquèrant (tv-reeks). — 21.30 
L'ceuvre et la vie de Woody Allen. 
- 22.20 Nieuws. - 22.50 Prélude 
a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Schwarz 
rot Gold; kaltes Fleisch (f.). — 
22.00 Globus - Der Welt von der 
wir leben. — 22.30 Tagesthemen. 

ZDF 

21.00 Heute-Journal. - 21.25 Die 
Strassen von San Francisco (f J. — 
22.10 Hulp voor gehandicapten. — 
22.15 1933 - Ein anderes Lutherjahr 
(reportage). — 2245 Das harte 
Brot des Sparens (reportage). — 
23.30 Nieuws. 

ARD 3 

19.45 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. — 2015 Mittwochs in... — 
21.45 Auslandsreporter (Mem Bar
celona). — 22.15 Wir antworten. — 
22.30 Filmtip. - 22.35 Rude boy 
(film). - 0.40 Nieuws. 

LUX. 

21.00 Juliette des esprits (film). 
23.00 RTL-Théatre. 

Donderdag 
DECEMBER 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
tak. — 18.05 Geraardsbergen, pa
rel van de Vlaamse Ardennen 
(dok.). — 18.40 Gezondheidsmaga-
zine. - 19.45 Nieuws. - 20.10 
Cinemanie. — 20.55 Panorama. — 
21.45 Stilte, we draaien (fJ. -
22.30 Sporttribune. - 23.00 
Nieuws. 

BRT 2 

19.00 Een vinger in de pap. — 
19.45 Nieuws. — 20.15 Tennis uit 
Antwerpen. 

NED. 1 

18.23 Nieuws. - 18.28 Teleac 
(kunstgeschiedenis). — 18.58 
Nieuws. — 19.00 Het wonder der 
natuur. - 19.25 Driester. - 20.15 
Airline (f.). — 21.05 Loop naar de 
maan (kunstdok.). — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 Beeldspraak (Jac. Bloem, 
een dichter van weinig woorden). 
— 23.25 Nieuws 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.57 De Harold 
Lloyd show. — 19.25 De zeven-
sprong. - 20.00 Nieuws. - 20.28 
Mijn leven op Bamyfylde (f.). — 
2120 Hier en nu. — 21.55 Tussen 
hemel en aarde. — 2220 Speels 
met licht klassiek. — 23.25 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 Autant sa-
voir (Antibiotica). — 20.20 Mon
sieur St-lves (film). - 21.50 Le 
carrousel aux images. — 22.50 
Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuv\«. — 20.35 Les liaisons 
dangereuses (tv-film). — 22.45 La 
vente sur le pré. — 23.05 Nieuws. 

A 2 

19.10 D'accord, paa d'accord 
(magJ. - 1920 Gewestelijk 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

nieuws. — 1945 Politieke partijen. 
- 20.00 Nieuws. - 20.35 Ranète 
bleue. — 21.40 Les enfants du 
rock. — 23.15 Nieuws. 

FR. 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). — 20.30 
La minute nécessaire de monsieur 
Cyclopéde. — 20.35 La commu
nion solennelle (film). — 22.15 
Nieuws. - 22.35 Agenda 3. -
22.40 Prélude a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Aktuele 
dokumentaire — 21.00 Rudis Ta-
gesshow. - 21.30 Ratselflug 
(spel). - 22.30 Tagesthemen. -
23.00 Wie jüdisch sind die amenka-
nischen Jüden? — 0.00 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Peter Ale
xander: Wir gratulieren (show). — 
21.00 Heute-Joumal. - 21.20 Bur
ger fragen - Politiker antworten. — 
22.35 Lotto auf Italienisch (tv-speD. 
— 0.05 Nieuws. 

ARD 3 

19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Zwei Löwen in 
der Sonne (film). - 21.50 Deut-
scher Alltag. - 22.35 Hinter den 
Schlagzeilen. - 23.20 Nieuws. 

LUX. 

20.00 Police story. - 21.00 Le saut 
de l'ange (keuzefilmprogramma); 
La bataille des Ardennes. 

Vrijdag 
DECEMBER 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.05 Se
samstraat — 1820 Klein, klein 
kleutertje. - 18.35 Halfzeven 
(Open School). - 19.07 Het vrije 
woord. - 19.45 Nieuws. - 20.15 
De kooi (film). - 21.40 Première. 
— 22.30 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Tennis uit Antwerpen. 

NED.1 

18.58 Nieuws. - 19.08 De eerste 
de beste (fJ. — 20.15 Franck Buck 
(f). — 21.00 Julio Iglesias special 
(show). - 21.37 Nieuvre. - 21.55 
Mitzi Gaynor show. — 22.45 Aan 
onze ouders. — 2320 Nieuw^s. — 
2325 Het kindertjruidje van Short 
Creek (televisiefilm). 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.57 De Smur
fen. — 19.22 Konsumententips. — 
1924 Vijf tegen vijf (spel). - 20.00 
Nieuws. - 2028 Achter het 
nieuws. - 21 15 Pisa. - 21.25 Een 
stukje hemel (f J. - 22 25 De om
budsman. — 22.55 Sonja op vrij
dag. — 000 Nieuw% 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 19.55 A suivre_ 
(magJ. — 21.00 Le grand embou-
teiltage (film). — 22.55 Nieuv^is. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Variétés: 
Patrick Sebastien. - 21.35 Mada
me S O S . (fJ. - 22.30 Histoires 
naturelles (dokj . - 23.00 Nieuws. 

A 2 

1920 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Le Théêtre de Bouvard. - 20.00 
Nieuws — 20.35 Les tribulations 
de Manuel (tv-film). - 21.35 Apo
strophes. — 22.55 Nieuws. — 
23.05 Fièvre sur Anathan (film). 

FR. 3 

19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 1955 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel). - 20.30 
La minute nécessaire de monsieur 
Cyclopéde. — 20.35 Le nouveau 
vendredi. — 21.35 Ton vieil ami 
Pierrot (tv-film). - 22.30 Nieuws. 
— 23.00 Prélude a la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Herbststür-
me (film). - 22.00 Plusminus. -
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Glau-
be, Liebe. Hoffnung (tv-spel). — 
0.30 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Auslands-
joumal. — 20.15 Kottan ermittelt 
— 21.15 Lernen's bisseri Wiene-
risch. - 22.00 Heute-Joumal. — 
2220 Aspekte. - 22.50 Sport am 
Freitag. - 2320 Das Gtesticht -
0.55 Nieuws. 

ARD 3 

19.45 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Reporter. Nieuws 
uit Duitsland. - 21.00 Endlich 18 -
Und was nun? - 21.30 Gott und 
die Wel t - 22.00 Makj (f J. -
22.50 Begegnung mit.. August von 
Kotzebue. - 23.35 Nieuws. 

LUX. 

19.55 RTL-FlasK - 20.00 Le riche 
et le jjauvre (f J. — 21.00 Le ciel sur 
la téte (film). — 22.45 Essais (auto
magazine). 
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Vlaamse pulp 
is geen verloren 
proza (8) 
Deze reeks kunnen wij in 
feite nog jaren voortzetten, 
maar over vele schrijvers 
zowel als uitgevers ontbre
ken vaak te veel details om 
er echt interessante stukken 
over te schrijven. 
Het spijt ons enorm voor 
bepaalde auteurs die echt 
passen in het kader van 
deze reeks, zoals b.v. Con
stant De Kintyer (Antwerpen, 
1863-1943). Hij was het die 
de Vlaamse jeugdliteratuur 
begin deze eeuw de juiste 
impuls gaf met zijn kolos
saal meesterwerk, ,Jan zon
der Vrees" (1910, bij Opde-
beeck), een boek dat reeds 
16 drukken kende! Hoewel 
een verteller van natuur, 
heeft hij nooit nog dat peil 
gehaald, zelfs niet met zijn 
„Hoed van Lange Wapper". 
Net als De Kinder was „Ka
pitein Zeldenthuis" leraar 
van beroep, die nadien over
stapte naar de journalistiek 
en het schrijven van jeugd-
romans. 

Hij schreef ook onder het 
pseudoniem Albe; zijn ware 
naam was Renaat Antoon 
Joostens (1902-1973) maar 
het is vooral als Kapitein 
Zeldenthuis dat hij naam 

HET RAVIJN 
VAK DEK DOOD 

door K<pl. l̂ ILDENTHUIS 

maakte met zijn boeken en 
zijn talrijke publikaties in 
pulpboekjes en jeugdbla-
den- Maar dit zijn typische 
jeugdschrijvers wier sukses 
hen tot de rang van „pulp-
auteurs" heeft gebracht 
Ook enkele echte pulpau-
teurs zoals Auctor of Ludo 
Vaneck hebben wij niet be
handeld. Vaneck is overi
gens waarschijnlijk de laat
ste van deze soor t Zi jn 
ware naam is Ludo Van 
Eeckhout Onder de naam 
Ludo Vaneck schreef hij 
oorlogsboeken voorname
lijk over koncentratiekam-
pen; onder de naam Hugo 
Van de Vijver schreef hij 
dan weer liefdesromans 
maar meest van al staat hij 
bekend als de geestelijke 
vader van de sexy geheim 
agent Jo Durand- Soms lijkt 
ook Vlaamse pulp oever
loos- Ko Thura 

ningsliteratuur voor de massa, de 
zogenaamde trivialliteratuur zoals 
de Duitsers dat noemen, niet al
leen het werk van polygrafen, 
veelschrijvers of marginale au
teurs. 
Nee, het is in wezen dat deel van 
„lektuur" dat in goedkope prezen-
tatie en druk buiten de klassieke 
boekvorm aan de massa ver
spreid wordt. Het is over deze 
vorm van publikatie dat wij het hier 
willen hebben. Wij sommen er hier 
een aantal op zonder daarbij diep 
in te gaan op de vorm noch op de 
som aan energie en fantazie die 
hierin werd botgevierd. Dit is 
slechts een eerste en gebrekkige 
want onvolledige recensie, meer 
niet. Zij moge echter de aanloop 

m 
do. Absolute koploper blijft de nog 
steeds verschijnende Vlaamse 
Filmpjes, een reeks begonnen op 
2 november 1930 en die nu reeds 
meer dan 1.200 deeltjes telt' Volgt 
dan Hans en nadien Ivanov en 
Ricardo. 
De gouden jaren van Vlaamse 
pulp liggen dus tussen 1930 en 
1960, dertig jaar schier onafgebro
ken schrijven en publiceren, tegen 
de sterren op, soms in een erbar
melijk taaltje, soms in gebrekkige 
prezentatie, soms in ongelooflijke 
toestanden.. 
Van de Hansjes en de Vlaamse 
Filmpjes weten we nog het meest 
af doordat er nog volledige kollek-
ties van bestaan. Maar hoe zit het 
met de andere reeksen? Helaas, 

Kritisch bekeken 

Het schatteneiland 
van de Vlaamse pulp 

Wat verstaan we 
onder „pulp"? 
Het is niet alleen dat onderdeel 
van onze letteren waarbij een aan
tal auteurs zich waagden aan sen
timentele of avonturenromans, 
d.w.z. in de eerste plaats ontspan-

vormen tot een latere meer ge
gronde studie waarbij wij ook de 
bedenking maken dat hier in geen 
geval gepoogd werd deze schier 
ontelbare boekjes te (ver)oorde-
len naar de kwaliteit, ongeacht de 
naam van de auteur, zij het Hans, 
Ivanov, Ricardo of John Flanders... 
We weten dat de feuilletons ofwel 
in de krant zelf opgenomen wer
den (zoals sommige kranten dat 
nog steeds doen) ofwel samen 
met de krant in een afzonderlijke 
fascicule verkocht werden. De for
maten waren nogal verschillend 
Je had een klein formaat: 13 cm 
breed bij 19,5 cm hoog zoals b.v. 
„De vroolijke daden van Keizer 
Karel" (door Auctor) Deze serie 
verscheen in boekjes van 32 pagi
na's, verkocht voor tien centiem 
per stuk. Eens de reeks ten einde 
kon de vlijtige lezer haar laten 
inbinden, maar meestal kreeg je 
dan een kanjer in huis want „Kei
zer Karel" b.v. telt 1.658 blz! Het 
ons inziens meer gebruikelijke for
maat was dat van 19 cm bij 27 cm. 
In dit formaat kennen we de ver
schillende uitgaven van „Robert en 
Bertrand". Dat formaat — op en
kele mm na — 19,5 cm op 27 cm 
b V. was het formaat van de fasci-
cules-reeksen. Geen vervolgro-
mans maar reeksen met een be
paalde figuur die in elke aflevering 
een afzonderlijk avontuur mee
maakte. Dat was de grote periode 
van „Buffalo Bill". „Lord Lister", 
„Harry Dickson", „Nick Carter" en 
„Nat Pinkerton" (deze laatste op 
een kleiner formaat). Deze reek
sen waren verspreid over heel 
Europa (Duitsland, Nederland, Ita
lië, Frankrijk en België). De meeste 
Nederlandse reeksen verschenen 
bij „De Roman-, Boek- en Kunst
handel", aan de Leidschegracht, 
en werden in België verspreid 
door H. Janssens uit Gent 
De „Lord Lister'-reeks bleef het 
langst in leven, vermits ze na W O 
II nog lange tijd bleef doorlopen, zij 
het in minder fraaie prezentatie 
dan voor de oorlog. In totaal zijn er 
blijkbaar meer dan 3.000 deeltjes 
(?) verschenen van „Lord Lister", 
genaamd „Raffles", toen nog ge
drukt en gepubliceerd in Hasselt 
waar ook „Buffalo Bill" kortstondig 
herleefde. 

Maar houden we ons aan typisch 
Vlaamse reeksen en uitgevers, 
dan vervallen we blijkbaar onmid
dellijk tot het kleine formaat. 
Wie, wa t waar en wanneer dit 
formaat 13 bij 17,5 cm bepaald 
werd is blijkbaar niet meer te 
achterhalen, maar het kende wel 
sukses en navolging. De vier 
hoofdreeksen die het populair 
maakten en hielden waren Hans, 
de Vlaamse Filmkens van Averbo-
de, Ivanov en na de oorlog Ricar-

vaak zijn juiste data en komplete 
kollekties moeilijk te rekonstrue-
ren. Zo verscheen van december 
1930 af de reeks „Ons Biblioteek" 
(sic) uitgegeven te Borgerhout 
met sentimentele verhalen, dus 
gericht tot een meer volwassen 
publiek. In navolging van Nat Pin
kerton en Nick Carter verscheen 
bij „Patria", te Antwerpen, de 
reeks „Frank Allan, de grootste 
detective". Hoelang deze reeksen 
bestaan hebben weten we niet 
wel werden er van Frank Allan 8 
nummertjes aangekondigd. 
Nog van voor de oorlog zijn b.v. de 
„Robin Rhode's vertellingen" ge
weest een reeks die elke woens
dag verscheen en blijkbaar einde 
'38 of begin '39 is gestart. „Rhode" 
was gewoon de naam van de 
zogenaamde verteller. Elk deeltje 
was een afzonderlijk avontuur, 
met telkens andere figuren. Die 
Rhode haakte duidelijk in op het 
sukses van de „Ivanovs", vermits 
ook hij een vriendenkring open
stelde voor „Robin Rhode's Rak
kers". Deze reeks kwam uit Leu
ven, meer bepaald van Drukkerij 
Jacobs. Diezelfde uitgever en 
drukker gaf ook de reeks „Het 
Zonnetje" uit gekenmerkt als „vol
ledige kinderromans", een reeks 
die eveneens de woensdag ver
scheen, voor dezelfde prijs nl. 60 
centiem. Het was de „Vlaamschen 
volksromanschrijver, Klement 
Lambrechts", die deze boekjes 
volschreef die afgestemd waren 
op nationaal historische onder
werpen, zoals b.v. de Slag der 
Gulden Sporen. Voor de oorlog 
verscheen ook de serie „Oonr) 
Sander vertelt.., het wonderbaar 
leven van BUI West", over de ex
ploten van een avonturier uiter
aard. Deze reeks kwam uit Ander-
lecht en werd uitgegeven door H. 
Bertels. Zij dateert eveneens van 
'38-39... 

Iets jonger is de „Mysterie-serie", 
ontstaan einde 1940, en uitgege
ven door René De Smedt te Wille-
broek. Hier waren de intriges 
reeds ingewikkelder, het waren 
speurdersromans in de dop voor 
een ouder lezerspubliek. 
De naam van drukker-uitgever O. 
Bracke te Zele hebben we reeds 
vernoemd bij het artikel over Ri
cardo. Het blijkt nu dat Bracke 
ofwel tijdens de oorlog ofwel net 
daarvoor reeds begon uit te geven 
met de „Wild West Verhalen" die 
elke woensdag verschenen voor 
75 centiem. Zou het kunnen dat 
Ricardo hier zijn debuut maakte? 
Hoe dan ook, Ricardo vinden we 
weer in de reeks „De schoonste 
avonturen", nog steeds van Bra
cke en als het ware een voortzet
ting van „Wild West Verhalen". Elk 
genre had hier zijn benaming, zo 

had je de speurdersverhalen die 
noemden „De schoonste avontu
ren van Mister X", oorlogsverhalen 
met „De schoonste avonturen aan 
het front" enz., telkens door „Kapi
tein Ricardo". Na het heengaan 
van Ricardo werd de reeks voort
gezet door ene „Kapitein Domin
go" en we zien duidelijk waar 
Ricardo zijn inspiratie zocht voor 
de prezentatie van zijn reeksen, 
hoewel het moet gezegd worden 
dat deze beter verzorgd waren in 
vergelijking met het slordig werk 
bij Bracke. Het is bovendien nog 
een vrij lange reeks geweest die 
over de 200 deeltjes ging! 
Na de oorlog verscheen nog een 
andere Wild West-reeks, nl. „Wild 
West Avonturen Tijdschrift", een 
uitgave van De Palm, te Antwer
pen, met mooie kaftillustraties van 
Jan Waterschoot die op het ach
terplat zelfs een beeldverhaal liet 
lopen (net zoals hij voor de oorlog 
strips publiceerde in de Vlaamse 
Filmkens). De Palm was ook de 
uitgever van de avonturenreeks 
van „Willy Patson, de adellijke wre
ker", eveneens geïllustreerd door 
Waterschoot Van die Patson is er 
ergens in een krant een kortston
dige strip verschenen. Wij meen
den lange tijd dat deze werd gete
kend door Jef Nys (van Jomme-
ke), maar Nys zelf kon het zich 
niet herinneren... Hoe dan ook, de 
meeste fasciculesreeksen gingen 
ofwel over oorlog ofwel over far 
west verhalen of nog over speur
dersverhalen. In het western-gen
re had je nog: „Far-West verhalen" 
(bij Van Haver te Sint-Niklaas), de 
reeks „Bob Hunter, op Indianenpa-
den", te Brussel uitgegeven, moge
lijk een buitenlandse serie, die nog
al netjes van prezentatie was, hoe
wel erg sober, en de reeks „Buffa
lo Kid" (sic) uit Eeklo. 
Typische speurdersreeksen wa
ren dan „Het Rode Masker" even
eens te Eeklo uitgegeven door 
dezelfde Druk. Pauwels en Zonen, 
dan nog „Detective-Roman", uitge
geven door Desiere-Lesage te 
Wevelgem. Nog een speurders
reeks was die van „Peter Staal, de
tective" die zeker tot het einde der 
jaren vijftig verscheen. Het was 
een uitgave van Fr. Van Belle, te 
Brussel, die ook „Majory Bell Ro
mans", sentimentele romans a la 
Courths-Mahler verspreidde, en 
waarvan er blijkbaar meer dan 600 
zijn verschenen. Beide reeksen 
hadden een soortgelijke prezenta
tie: een foto van een filmvedette of 
uit een film op de kaft. Ten slotte 
moest ook moeder de vrouw aan 
de bak komen en buiten Majory 
Bell, de Ricardo-liefdesroman en 
de Ivanovs mocht het vrouwelijk 
publiek ook rekenen op de „Piek 
Nick romans", met een duidelijk 
afgekeken prezentatie van Majory 
Bell. Of keken beide misschien af 
van de Ivanovs? De Piek Nick-
reeks werd uitgegeven te Aalst. 
Afkijken deed zeker en vast ene 
„Petrof Romanov" die in Ninove bij 

Fotodokument uit 1948: Albe als ka
pitein Zeldenthuis. Renaat Joostens 
in een dubbele vermomming. 

uitg. De Toren twee reeksjes uit
gaf, waarschijnlijk begonnen in '45 
en die het zeker tot '46 uithield. De 
eerste reeks noemde „Petrof Ro
manov's reisavonturen". De reeks 
begon wel bij De Schorpioen te 
Brussel en was iets kleiner van 
formaat: 12 cm breed bij 15,5 cm 
hoog, maar bij nr. 19 schakelde de 
reeks reeds over op het gebruike
lijke formaat. Romanov aasde met 
zijn naam op de konsonantle met 
Ivanov. Ook hij voerde korrespon-
dentie met de lezers, vormde een 
klub en richtte gratis prijskampen 
in... Hoewel de Romanovs In '46 
nog verschenen startte diezelfde 
P. Romanov reeds in '45 met een 
tweede reeks bij De Toren, In 
Ninove, op het kleine formaat 
11,5 X 17 cm en onder de naam 
„Avonturenfllmkens" (ditmaal in
spelend op de Vlaamse Filmkens!) 
Na een dertig nummers stapte 
men ook hier over pp het formaat 
13,5 X 18 cm. Merkwaardig is dat 
hier de naam Kapitein Zeldenthuis 
als auteur opduikt op min of meer 
regelmatige basis. Naar het einde 
,van de reeks toe was ook Jan Wa
terschoot h\er leverancier van kaf
ten en illustraties... Nog eentje die 
inspeelde op het sukses van ande
re reeksen was „Dr. Carlo's Detec
tive Verhalen", uitgegeven door 
Mercurius te Antwerpen. 
Er zijn nog meer reeksen ge
weest! Zo de „Recordreeks" die 
het systeem van de Vlaamse Film
kens aankleefde, vermits elk deel
tje door een ander auteur volge-
kribbeld werd. Recordreeks was 
een Lierse aangelegenheid, een 
co-editie tussen Desoete en Van 
In en Co. In Kortrijk had je dan bij 
De Groei de „Parel der Kinderver
tellingen". Voor zover wij konden 
nagaan bracht deze reeks enkel 
avonturen van „Totje Peperman 
en zijn vrienden" en werd ze ge
schreven door ene Nonkel Jan. 
Desiere-Lesage, die we reeds eer
der hebben vernoemd, was te 
Wevelgem eveneens de uitgever 
van „Avonturen-Roman" waarin 
de exploten van inspekteur Baxter 
werden behandeld. 
De „Tijl-reeks", een Antwerpse uit
gave met mysterieuze speurders-
verhalen en de „Tijger-reeks, avon
turenverhalen van oerwoud en 
woestijn". Een uitgave van H. Van 
der Mast, te Deurne... 
Wij vergaten bijna „HIdawa's 
avonturen", uitgegeven door /. 
Geelen te Edegem, nog een reeks 
die alle genres aanpakte. 
Dan had je ook nog „O.K. Weke-
lljksche Magazine", uitgegeven te 
Brussel door Edimco, een serie 
waaraan diverse auteurs mee
werkten onder onmogelijke pseu
doniemen en die in '45 van start 
liep, zelfs strips opnam (o.m. van 
Sirius) en iets groter was van 
formaat (13,5 x 20,5 cm). Merk
waardig was ook de kortston
dige „Zombie"-reeks, formaat 
11 X 18 cm maar dikker en bijna als 
kleine pocket gebracht, afge-
stennd op SF en griezel (uitg. Eros 
te Antwerpen!) SF en griezel was 
ook de interessepool van uitg. 
Apea te Deurne. Daar had je 
de groengekleurde „De Spoken"-
reeks, voor griezelverhalen en de 
roodgetinte „Futura"-reeks voor 
SF-verhalen. 

En last but not least had je de Ne-
rum's Jeugdbibliotheek", die ver
scheen van 1947 tot 1951 en 
geschreven werd door respektie-
velijk Walter, Albert, René, Luk en 
Gilbert Van Nerum. 

De Vlaamse pulp is een glansrijk 
facet uit ons literair verleden. Het 
is alles bijeen voor wie lezen wil 
en kan een schatteneiland waar
van elk van ons, illusoire Long 
John Silver, de kaart verloren 
heeft Wie zoekt er mee? 

Einde 
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De grote Londense exposities 

In wereldpremière: 
„Schatten uit Oud Nigeria" 
Niet in het British IVIuseum of in het Victoria and Albert organizeert 
Londen momenteel zijn grootste tentoonstellingen, maar wel in de 
Royal Academy of Arts aan Piccadilly, waarschijnlijk omdat het daar 
iets fatsoenlijker kan met de inbreng van een kapitalistische sponsor 
(deze maal een grote petroleumreus die toch overal zijn belangen 
heeft). Nadat we er verleden jaar de Great Japan Exhibition zagen, is 
het opzet nu weliswaar veel bescheidener maar des te verrassender 
en van een uiteraard minder omvangrijk, maar absoluut even overtui
gend allure. Wat de tentoonstelling „Treasures of ancient Nigeria" 
vooral boeiend maakt, is het feit dat de Nigeriaanse kunsttradities, die 
teruggaan tot zowat 1000 voor Kristus, pas in de jaren dertig 
„herontdekt" werden_ en de huidige expositie absoluut de eerste is in 
haar soort, met vooral magistraal werk uit het museum van Lagos dat 
nooit eerder daarbuiten getoond werd. 

In deze tentoonstelling, jammer 
genoeg soms verwarrend van op
bouw (uitzonderlijke voor de Bnt-
ten), gaan archeologie en kunst 
hand in hand, en daarin te ervaren 
dat bv de eertijdse Nigeriaanse 
bronsgieters de „verloren was" 
techniek reeds kenden en tot op 
een zeldzame hoogte beheersten, 
IS voor ons — westerse wereld-
kultuursnobs — wel een vreemde 
maar verhelderende gewaarwor
ding 

Nok en later 
Het huidige Nigeria is de dichtst 

bevolkte staat van Afnka en van 
oudsher al een biezonder njk kul-
tuurland, met zowel sociaal als 
politiek een hoge mate van be
schaving De expositie omvat vijf 
afdelingen, die elk gebonden zijn 
aan een tijdperk en de daarbij 
horende hoofdstad De oudste 
beeldengroep dateert van tussen 
500 voor en 500 na Kristus en 
draagt de naam van het mijnstadje 
Nok De beelden zijn zeer sakraal 
en geometrisch van struktuur, en 
de volmaakte beheersing van de 
terracotta techniek geeft ons de 
kwasi zekerheid dat zij beslist met 
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Tentoonstelling 75 jaar VVL 
De jaarlijkse „Boekenbeurs" be
hoort alweer tot het verleden, 
maar dat hoeft natuurlijk de be
langstelling voor het literaire leven 
met te drukken In het „Archief en 
Museum voor het Vlaamse Kul-
tuurleven" aan de Minderbroe
dersstraat loopt nog tot en met 28 
november (alle dagen van 10 tot 
17 u, behalve maandag) een gele-
genheidstentoonstelling ter gele
genheid van het 75-jang bestaan 

van de „Vereniging van Vlaamse 
Letterkundigen" 
Aan de hand van brieven, eerste 
edities, dokumenten, tekeningen 
en vele foto's wordt een boeiend 
en levendig beeld opgeroepen 
van het literaire leven in Vlaande
ren in deze eeuw Een geïllustreer
de geschiedenis van de Vereni
ging, werk van E Willekens en B 
Decorte, wordt te koop aangebo
den tegen de pnjs van 500 fr 

het begin van de beeldhouwkunst 
in Nigena vormen, maar het ver
lengstuk zijn van een oudere, 
voorlopig nog onbekende traditie 
De archeologie staat in Nigeria 
nog in haar kinderschoenen 
Na de Nok-tijd volgt de Igbo 
Ukwu-periode die vertegenwoor
digd IS met een twintigtal bronzen 
beelden, de oudste die bekend zijn 
uit Afrika bezuiden van de Sahara 
De techniek waarmee ze gesmol
ten werden is verbluffend De kun
stenaars gebruikten vaak een al
looi van koper, lood en tin, wat een 
zeer ingewikkeld proces is en dus 
ook al op een vroegere oorsprong 
van deze kunst duidt Thermolumi-
nescentie dateert de getoonde 
beelden rond de tiende eeuw van 
onze tijdrekening Hun stijl is vnj 
uniek met een uiterst verfijnde 
ornamentiek door het uitbeelden 
van gestileerde dieren Hun vorm 
IS zo gaaf en tijdloos dat vooral de 
kleinere beelden wel de gesofisti
keerde produkten van moderne 
juweliers lijken 

Heel anders zijn de bijna naturalis
tisch aandoende beelden van ko
ninklijke h o ^ e n uit Ife dn 1938 
ontdekt bij het graven naar water) 
ZIJ stammen uit de twaalfde en 
dertiende eeuw en ook hier wor
den WIJ verrast door de uitzonder
lijke technische vaardigheid waar
mee ze vervaardigd werden, voor
al dan deze in zuiver koper Be
vreemdend IS het feit hoe de 
kunstenaars hun realisme hier en 
daar vermengden met een bijna 
abstrakte vormentaal, waardoor 
de anekdotiek van het loutere 
portret tot een als het ware kosmi
sche waarheid opgetild wordt 

Owo en Benin 
Na de politieke neergang van Ife 
werd Owo de nieuwe hoofdstad 
van het land De Owo-bronzen, die 
tussen de dertiende en de zestien
de eeuw gesitueerd worden, vor
men een duidelijke overgang tus
sen Ife en de bloeiperiode van 

^%\-ï;&; 

Hoofd van een figuur, Owo, 15de eeuw, terracotta (Nationaal Museum 
van Lagos) 

Benin De kunst van Benin raakte 
hier bekend toen in 1897 de Bntse 
vloot een strafexpeditie in Nigeria 
ondernam en er de beelden roof
de die ze dan aan diverse Europe
se musea verkocht om de kosten 
van de expeditie te delgen De 
koninklijke familie van Benin was 
van Ife-afstamming en in de magis
trale beelden is dat ook duidelijk 
merkbaar De Bemn-stijl verraadt 
een duidelijke vorm van hofkunst 
die bloeide van in de veertiende 
eeuw tot de hogergenoemde 
strafexpeditie, waarna de koning 
in ballingschap gestuurd werd Zij 
IS een meesterlijke sublimatie van 
alle vorige stijlen en technieken 
Dat ZIJ een hofkunst was, wordt 
ook bewezen door de gebruikte 
matenalen koper (waarvan het 
gebruik een koninklijk voorrecht 

was), ivoor (de helft van de op»-
brengst van de olifantjacht kwam 
de koning toe) Waar de vroegere 
stijlen vnj sober naar vorm en 
onderwerp waren, is de Benin 
kunst veel veelzijdiger, al moet de 
pure vorm al eens wat inboeten 
aan een te zeer uitgespeelde vir
tuositeit en enige praalzucht Al bij 
al IS deze grote expositie een feest 
voor het oog en de geest Elke mo
derne beeldhouwer kan er beslist 
heel wat opsteken en voor de niet 
zo betrokken kunstliefhebber is 
het bekijken van dit werk (ruim 
100 catalogusnummers) een ge
not van het zuiverse kaliber 

Schatten uil Oud-Nigeria, Royal Academy 
of Arts, Piccadilly, Lorden, tot 23 lanuari 
1983. 

Nic van Bruggen 

Vlaamse pop op nieuwe wegen 
Nu boegbeeld Raymond Van het 
Groenewoud zich onlenig houdt 
met de produktie van singeltjes 
voor anderen en het in de film uit
probeert is er in de Vlaamse pop 
een sterke evolutie in drie rich
tingen merkbaar. 1. De koele 
stalen klanken en dito new wave
zang van bij voorbeld TC. Matic 
en Luna ftv/'sHplus zovele navol
gers), 2. De melodieuze pop van 
de Gentse Machines (met bij 
voorbeeld het singeltje Yellow 
lights) en Rick Tubbax; 3. Ro
mantiek en ballade, met als uitlo
per Kamagurka-

De Lierse Kreuners hebben met 
een syntese van goeie popklan
ken, new wave-ingredienten en 
een vleug romantiek een stijl apart 
Men kan ze de pioniers van de 
nieuwere Vlaamse pop noemen 
Hun elpee „Er sterft een beer" is 
deze week de meest verkochte 
langspeler in het Vlaamse land, en 
zowel de singel „Cous-cous-kre-
ten" als het nummer „Laila" doen 
het erg goed Dit weekeinde zijn 

ze — met de Scabs — op toemee, 
zaterdag in de bekende „Groene 
Meerschen" te Zedelgem en zon
dag in zaal Mylene te Heist-op-
den-Berg Maar het wordt van
daag al menens voor Luna Twist 
en de Comö;'s die in het kader van 
„CXJP-promenade" om 20 u te 
Gent optreden, terwijl folk van 
gehalte aan bod komt tnet de 
bekende groep Zakdoek in de 
school te Peutie en Makam es 
Kolinda in de Sfinks te Boechout 
Zaterdag is Zakdoek in Stam 10 te 
Denderleeuw, en zaterdag 4 de
cember viert de groep uitgebreid 
met kaas en wijn en optredens 
haar vijfjarig bestaan 

Kamagurka-elpee 
Een der meest opgemerkte car
toonisten op dit ogenblik is Kama-
gurka, sedert zowat anderhalf jaar 
probeert hij met de groep Vlaam
se Primitieven muziek te maken 
De groepsnaam is letterlijk te ne
men Van hen verscheen een 
mini-elpee met een zestal num
mers die de bedoeling meekregen 

als grappen door te gaan, waar ze 
bij momenten even in slagen Sin
gel „Marjoleintje" dat net als de af
sluiter „Moedertje lief' muzikaal 
een ballade kon geweest zijn voor 
Enk van Neygen, dienen als hoog
tepunten Tekstueel echter een 
samenraapsel van voorspelbare 
en dan weer verrassend cynische 
rijmelanj, vol tegenstellingen — 
mét enkele goede vondsten — die 
je in de tekeningen van Kamagur-
ka ook weervindt Hij luisterde 
blijkbaar veel naar Lou Reed en 
stijlgenoten Pittigste nummer is 
ongetwijfeld „Klem maar " dat een 
Danny Fabn-liedje kon geweest 
zijn maar (weer) door spot en 
platvloersheid moet „chockeren" 
„Twee sekonden" is het zwakste 
van de schijf, met overbodige 
tekst en dito muziek, kortom een 
resem niemendalletjes op éen nj-
tje Wellicht werd er bij de opna
men in de studio hard gelachen, 
maar daar hebben de (mogelijke 
en welwillende) luisteraars echt 
geen boodschap aan Enkel voor 
liefhebbers dus' 

Sargkit 
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Door elkaar geschud 

Toch nieuw geluid? 
De cross cup heeft te Roeselare een boeiende start genomen Eigen
lijk konden de organizatoren zich niets beters wensen een meesle-
)>ende openingsrace waarin de erkende toplopers op Leon*Schots na 
een figurantenrol werd opgedrongen Is onze veldloopsport dan 
uiteindelijk toch aan enige vernieuwing toe? Brengt de herfst dan 
toch een nieuw geluid'' 
De tweeentwintigjarige Eddy De Pauw zegevierde verrassend voor 
zijn ploegmat Willy Van Huyiebroeck en voor Roger De Vogel. Leon 
Schots, met weinig training m de benen, werd vierde Maar Hagel-
steens geraakte niet dichter dan een negende*|>laats en Eric De Beek 
werd slechts dertiende Miei Puttemans werd al van in de start naar 
de achtergrond verwezen. 

Het IS natuurlijk nog te vroeg om al • 
konklusies te trekken Maar het 
staat wel wast dat niets nog onmo
gelijk IS 

De oude garde wordt nu echt 
„oud" — daarover kan zich trou
wens niemand verwonderen — 
en de jonge Eddy De Pauw, sinds 
1979 officieel onze grootste belof
te, schijnt nu eindelijk de hoge 
verwachtingen te willefi inlossen 
Eddy De Pauw wertd in 1979 we
reldkampioen veldlopen bij de ju
nioren Men voorspelde de frêle 
Oostvlaming een grote loopbaan 
1980 en 1981 brachten hem even
wel meer misene dan vreugde Hij 
sukkelde met kwetsuren, door
worstelde een vertrouwensknsis 
en kon niet eens terugvallen op 
een degelijke begeleiding De 
Pauw werd stilzwijgend afge
schreven Maar nu staat hij er dus 
weer en zelfs met alleen Zijn 
vriend en ploegmaat Van Huyie
broeck wilde hem in Roeselare 

Eddy De Pauw: de moeilijkheden 
te boven en (weer) aan de top! 

met eens loslaten Het heet dat 
beide atleten geprikkeld zijn door 
uitlatingen van hun vroegere trai
ner Herman Muyiaert Een om
standigheid waarop de pers gretig 
inpikte en inzonder televisiekom-
mentator Roger Moens De gewe
zen wereldrekordhouder over de 
achthonderd meter lijdt aan akku-
te allergie hij kan geen trair^er(s) 
luchten en uit zijn afkeer dan ook 
bij elke gelegenheid 

W I J zoeken liever naar eenvoudige 
verklaringen Eddy De Pauw. uiter
aard een veel te bescheiden at
leet, heeft in de voorbije twee jaar 
doorlopend met kwetsuren gesuk
keld Nooit kon hij eens een paar 
maanden na elkaar voluit trainen 
Indien de jonge kampioen van 
Zova in de komende maanden 
soortgelijke tegenslagen worden 
bespaard zal hij het veldloopsei-
zoen vrijwel zeker kleur en aan
trekkingskracht bezorgen 
De Pauw vertelde na zijn verblij
dende overwinning dat hij dage
lijks werkt van acht tot vijf Voor-
en nadien traint hij Meestal in de 
duisternis Het klinkt ongelooflijk in 

het tijdperk van de geprogram-
•meerde computerkampioenen 
Kon men het de atleten in de 
gegeven omstandigheden kwalijk 
nemen dat zij voor aanvang van 
de race hun ongenoegen lieten 
blijken over de verklaringen van 
de Crosscupsekretaris Louis Gy-
bels"? De gewezen beroepsmilitair 
was nogal loslippig geweest over 
startgelden en kompensatiepre-
mies De lopers vrezen daarom
trent moeilijkheden met de fiskus 
Niet dat wij vinden dat atleten in 
dit verband boven de wet moeten 
geplaatst worden Integendeel 
zelfs Maar zeker voor de bij ons al 
zo stiefmoeclerlijk bedeelde beoe
fenaars van de basissport moet 
men zorgvuldig proberen een on
derscheid te maken tussen onkos
tenvergoedingen, kompensatie-
premies (voorj/eelvuldig werkver-
leO en 'de eigenlijtll inkomsten 
Want ze zijn uitzonderlijk zeld
zaam, de atleten die er ook nog 
iets aan overhouden Maar we 
dwalen weer af Vast staat dat 
Eddy De Pauw de belangstelling 
heeft aangescherpt voor de ko
mende races in Hannuit en Den-
derhoutem Indien h>j en zijn ploeg
maat erin slagen te bevestigen 
staat ons misschien nog eens een 
„echt" veldloopseizoen te wach
ten 

Jean-Marie Pfaff heeft geen ge
luk. In Kaiserslautern liep onze 
nationale doelman nog maar 
eens een hersenschudding op 
Na een ongelukkig kontakt met 
Bernd Martin, een ploegmaat, 
moest de in Munchen inmiddels 
populair geworden Pfaff worden 
afgevoerd Bayern, dat op dat 
ogenblik met 1 —2 leidde verloor 
uiteindelijk met 3—2. . 

Het kan niet worden ontkend: 
ondanks zijn fratsen en grillen 
heeft Jean-Marie in de hoofdstad 
van Beieren al eiardig zijn streng 
getrokken. Hij is de onomstreden 
doelman-titularis van Duitslands 
roemrijkste club en vooralsnog 
stelt hij iedereen in het ongelijk 
die beweerde dat de Waaslander 
in het vedettenteam van Bayern 
binnen de kortste keren midden 
het puin zou zitten. 

Misschien heeft Pfaffke juist de 
strenge entourage nodig om kon-
stant zijn hoogste niveau te kun

nen halen. Hij heeft altijd be
weerd te dromen van echt pro
fessioneel voetbal, van systema
tische aanpak. Voor een paar 
maanden hebben wij Freddy Buyl 
eens horen beweren dat"Pfaffke 
het in München wel degelijk zou 
weten te klaren, dat zijn jeugd-
droom eindelijk in vervulling zou 
gaan en dat hij zeker zou bewij
zen veruit onze beste doelman te 
zijn. 
Aan zijn intrinsieke'aanleg heb
ben wij nooit getwijfeld Wel heb
ben we altijd vraagtekens ge
plaatst achter zijn gespeelde (?) 
naïviteit die hem in een profes
sioneel milieu zou moeten opbre
ken. Vooralsnog blijkt het tegen
overgestelde waar te zijn We 
blijven benieuwd naar het weder
varen van Beverens beroemdste 
voetballer. Wordt hij in Munchen 
de absolute topkeeper — voor
alsnog wijst veel in die richting 
— of zal hij na een tijdje „ineen-
zakken"? 

Een groot vraagteken? 
Het heeft lang geduurd maar uit
eindelijk heeft dan toch een sport-
lournalist gemeend een vraagte
ken te moeten plaatsen achter het 
eerste ECC-tennistornooi te Ant
werpen Joris Jacobs, de big boss 
van de sportredaktie van „Het 
Nieuwsblad", pakte zaterdag de 
BRT-televisie hard aan om haar 
openlijke en vergaande medewer
king aan het tornooi Hij meent dat 
de nationale omroep in bedoeld 
geval inspanningen levert een be
tere zaak waardig Hij stelt ook 
vragen omtrent de sluikreklame 
waartegen bedoelde zender mo
menteel „op kruistocht" zou trek
ken Joris Jacobs heeft in het 
verleden al vaak gelijk gehad en 
het zou ons verwonderen indien 
eerlang moest blijken dat hij in 
bedoeld geval volledig mis heeft 
gegokt 

Men mag zich inderdaad afvragen 
of het de taak is van een monopo
listische omroep bepaalde sport
evenementen uit zogezegd eigen
belang — maar dit laatste moet 
dan nog wel bewezen worden — 
maximaal te beschermen Wij ge
loven niet dat Vlaanderen een 
nieuwe „mars op Brussel" zou 
organizeren wanneer een van de 
vele zogeheten niet te missen 
toptennisevenementen nu eens 
met moest „gecoverd" worden De 
Vlamingen zitten er heus niet op te 

wachten en er mogen zelfs luidop 
vragen worden gesteld rondom 
deze „Amerikaanse" organizatie 
die de Antwerpse diamanthandel 
er toe heeft kunnen overhalen een 
met edelstenen bezete gouden 
racket ter waarde van vijfendertig 
miljoen frank aan te bieden aan de 
eerste speler die het tornooi drie
maal in vijf jaar winti In een tijd van 
inleveringen en bezuinigingen zou 
meer psychologisch inzicht op zijn 
zachtst uitgedrukt „wenselijk" zijn 
geweest 
Er mogen overigens almaar meer 
vraagtekens worden geplaatst 
achter het financieel beleid dat 
door de sportafdelingen van de 
BRT en RTBF wordt gevoerd La
zen we met in een interview in 
„Sportmagazine" dat de mandarij
nen uit de Reyerslaan menen veel 
meer te moeten betalen — indien 
WIJ kunnen tellen zelfs meer dan 
het dubbel! _ ggn Standard, An-
derlecht en Club Brugge (al moet 
dit al een hele tijd geleden zijn) 
voor een rechtstreekse uitzending 
dan aan Lokeren, Beveren, Water
schei en andere Vlaamse „boe-
renklubs", om de gedachten van 
Monsieur Jeuniau eens luidop te 
verwoorden Hoe kunnen Pol Van-
denbussche en Bert Hermans, die 
als grote „captains of industry" 
kontrakten ondertekenen voor de 
camera — zijn wij dan geen groot 
volk geworden"^ — dergelijke aan

pak verantwoorden'^ Sinds wan
neer is Standard—Juventus, Stan
dard—Eto Gyoer en Ander-
lecht—Porto of Anderlecht—Sa
rajevo voor Vlaanderen belangrij
ker dan Lokeren—Benfica, 
Beveren—Inter Milaan of eerlang 
misschien Waterschei—Bayern 
Munchen "^ 

De Waalse sportprofessor voeg
de er nog aan toe dat die kleine 
klubs met zonder televisie kunnen 
Is het met ongelooflijk voor wie 
zijn ogen open houdt en ziet hoe 
bij elke wedstrijd van Standard 
andere publiciteitsborden rond de 
rechthoek staan ' Hoe kan de BRT 
dit in overeenstemming brengen 
met haar inquisitieachtig optreden 
tegenover de kleinere sporten 
Want ze maken ginder in Brussel 
een dappere vuist wanneer rond 
een of ander volley- of basketbal
veld een paneel te veel hangt of 
staat waarop de vleeswaren van 
de plaatselijke edelslager worden 
aanbevolen 

Het blijft zoals het altijd geweest 
IS in Vlaanderen is iedereen gelijk 
voor de wet maar de enen zijn ge-
lijker dan de anderen En die enen 
schuiven al eens gemakkelijker 
aan welgevulde tafels om zaakjes 
„af te spreken' Het blijkt na al die 
laren nog steeds een renderende 
.metode" te zijn En daar kunnen 
we met gelukkig mee zijn 
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in de Volksunie 

UITNODIGING 

A A N DE MEER PAN 800 VU-RAADSLEDEN, 

DE 140 VU-SCHEPENEN 

EN DE 24 VU-BURGEMEESTERS. 

BRUSSEL — Bij de meer dan 
800 pas ver- en herverkozen VU-
raadsleden, de 140 toekomstige 
VU-schepenen en de 24 VU-bur-
gemeesters viel deze dagen een 
uitnodiging In de bus om deel te 
nemen aan een eerste werkver
gadering en feestelijke receptie. 
Waarover gaat het en wat is er 
precies te doen? 

Na de stembusdag van 10 oktober 
II werd het duidelijk dat de Volks
unie de slag had gewonnen Tot 
dan waren voor de Vlaams-natio
nalisten gemeenteraadsverkiezin
gen nooit denderend geweest 
Thans kon worden vastgesteld dat 
ons gedachtengoed zo sterk had 
aangesproken dat heelwat kiezers 
de „kerktorentraditie" hadden ver
broken en voor vernieuwende 
ideeën hadden gekozen' 

Uitkijken! 
Zo'n belangrijke stap houdt na
tuurlijk ook konsekwenties in Een 
VU-mandatans is met zo maar een 
mandataris, hij of zij is zoveel 
meer Eens dat verschil niet merk
baar IS zijn WIJ er niet en daarover 
gaat het' 
Om onze honderden (vooral jonge 
en onervaren) mandatarissen én-
de afdelingen bij te staan bij deze 
nieuwe opdracht werd de Vereni
ging van Vlaamse Mandatanssen 
(VVM) opgencht Deze vereni
ging, wil verkozenen én afdelingen 
begeleiden, ideeën aan de hand 
doen, bijsturen en nog zoveel 
meer 
En daar begint V V M deze maand 
mee Zoetjes aan maar goed be
seffend hoe groot en hoe zwaar 
de opdracht wel is 

Per provincie! 
Niet allemaal tegelijk maar per 
provincie komen al de VU-manda-
tanssen en de arrondissementele 
bestuursleden samen voor een 
eerste VVM-werkvergadering en 
een overwinningsreceptie Vijf 
steden of gemeenten waar de VU 
vanaf 1983 mee aan de bestuurs
tafel zal zitten werden daartoe 
uitgekozen 
Hoe zit zo'n eerste werkvergade-
nng meen ' ~ 

Om 10 u samenkomen Na de 
verwelkoming houdt burgemees
ter Jaak Gabriels een toespraak 
over openheid en dienstbaarheid 
in het gemeentebeleid. Vervol
gens houdt een mandatans uit de 
provincie een tussenkomst over 
het profiel van een VU-mandata-
ris en de verhouding met de 
partij. 
Daarna wat meer info over de 
V V M zelf, door Gilbert Vanover-
schelde de nieuwe direkteur van 
de Vlaams-nationale Studiedienst 
De werkvergadering wordt dan 

besloten door VU-voorzitter-ge-
meenteraadslid Vic Anciaux waar
na een feestelijke receptie wordt 
gebouwd Het spreekt vanzelf dat 
de nationale voorzitter hier elke 
verkozene, het weze ouwe rat of 
bleekgezicht wil begroeten' 

Waar en wanneer? 
Provincie Antwerpen: zaterdag 
27 november om 10 u in het Me-
chels Miniatuurteater, Hanswijck-
straat 63 te Mechelen Hier 
spreekt gemeenteraadslid André 
De Beul. 

Abonnementenslag '82-'83 

Wie komt daar opnieuw gevaarlijk aanzetten? Jan Van 
Dooren uit St-Martens-Latem! Maar ook Freddy Baert uit 
De Haan en Maurits Passchijn uit Meise. Opletten dus! De 
top van deze Top 20 blijft echter ongewijzigd, de hoofdrol
spelers zijn blijkbaar niet van plan ook maar één duimbreed-
te toe te geven. Achter de brede ruggen van de gebroeders 
Kuijpers (Willy en Frans) staat men te trappelen om op te 
klimmen Misschien volgende week? 

Top 20 
1 Enk Vandewalle, Izegem (1) 

2 Anny Lenaerts, Wilnjk (2) 

3 Paul Cresens, Diest (3)^ 

4 Rik Haelterman, Denderwindeke (4) 

5 Jan Van Dooren, St-Martens-Latem (6) 

6 VU-Wommelgem (5) 

7 Firmin De Blieck, Neder-Overheembeek (6) 

8 Georges Raes, Ledegem (8) 

9 Jan Caudron, Aalst (8) 
Lieve Favoreel, Lauwe (8) 
Jozef Verhaeghe, Oostende (11) 
VU-Antwerpen-Stad (11) 
Freddy Baert, De Haan (15) 
Maurits Passchijn, Meise (15) 
vu-Essen (13) 

16 Willy Kuijpers, Herent (14) 
VU-Zedelgem (17) 

Frans Kuijpers, Zoersel (17) 

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

11 

13 

18 

19 

432 

324 

240 

168 

150 

144 

120 

108 
96 
96 
84 
84 

72 
72 
72 

60 
60 
48 

36 
36 
36 
36 

Provincie Brabant: zondag 28 no
vember om 10 u in zaal Aroma, 
Mechelsesteenweg 473 te Herent 
Hier spreekt schepen Joris 
Depré. 
Provincie West-Vlaanderen: za
terdag 4 december in lokaal Sp)or-
tief, Meensesteenweg 118 te Ize
gem Hier spreekt de toekomstige 
burgemeester Julien Desseyn. 
Provincie Oost-Vlaanderen: zon
dag 5 december in lokaal Nantes, 
Grote Markt 25 te St-Niklaas Hier 
spreekt toekomstig schepen An
dré Geens 

Provincie Limburg: zondag 12 de
cember in zaal Edelweiss, St-Lam-
bertuslaan 46 te Bilzen Hier 
spreekt gemeenteraadslid me
vrouw An Giesen-Demeester 
Elke weekvergadenng begint stipt 
om 10 u en eindigt rond de 
middag 
Omdat het partijbestuur en de 
V V M heel veel van deze eerste 
ontmoeting verwachten rekenen 
ZIJ er op al de VU-mandatanssen 
op een van deze vijf feestelijke sa
menkomsten te mogen begroeten 
Tot dan' 

Debat voor VI. Aktie- en kultuurgemeenschap 

De Wilde-Van Ooteghem: 
geen applaus, 
wel grote belangstelling 
Een debat tussen Maunce De Wilde 
en Oswald Van Ooteghem belooft 
wel wat Op deze debatavond van de 
Vlaamse Aktie en Kultuurgemeen
schap waren dan ook zo'n 300 men
sen toegestroomd De zaal was bijge
volg te klem 
Spoedig zou blijken dat dat dan ook 
hel enig gebrek van de avond was 
Geen gelaster, geen demagogie, 
geen applaus wel een rustig gesprek 
tussen de grote Nieuwe Orde-kenner 
en een hoop mensen die het allemaal 
nog meegemaakt hebben 

Een gesprek dat verrijkend was 
Zeker voor de jonge generatie, 
maar ook voor Maunce De Wilde 
zelf, die hier zeker kontakten ge
legd heeft voor latere interviews in 
verband met zijn reeks over de re
pressie Ook voor een aantal aktie-
ve medespelers uit de jaren dertig 
Zo werd Verreydt ex-leider van 
de Luitenant de Winde-knng door 
een kollega-officier met de neus 
op een aantal minder frisse details 
gedrukt En hiermee zakte dan 
ook de enige poging tot hetze als 
een pudding in elkaar 
Het heeft geen zin alles te herha
len of zelfs maar samen te vatten 
van wat er gezegd werd Een ding 
IS echter wel zeker Maunce De 
Wilde kent zijn dossier, en wordt 
daarom door de zogeheten kolla-
borateurs gewaardeerd Zodat 

sommigen eigenlijk gelukkig zijn 
omdat het dossier eindelijk open
getrokken wordt 
Want zoals De Wilde het zelf 
stelde „Er zit veel grijs tussen de 
zwarten, maar minstens evenveel 
tussen de witten En ik wil dat grijs 
terug aanbrengen En eigenlijk wa
ren zowel witten als zwarten 
slechts een zeer kleine minderheid 
in een apatische bevolking Later 
IS hun situatie echter zwaar mis
bruikt " 
Tot besluit van de avond werd het 
wel duidelijk dat er een groot 
verschil bestaat tussen de werke
lijkheid en de geschiedenisboek
jes Een verbetenng hiervan is 
dringend nodig, zelfs als hierdoor 
een aantal prominente en echte 
kollaborateurs en weerstanders 
zich hierdoor met meer achter een 
aantal andere vermeende lotgeno
ten kunnen verbergen 
Een tweede besluit is wel dat de 
Vlaamse Aktie en Kultuurgemeen
schap er blijkbaar in geslaagd is 
een grote groep geïsoleerde en 
soms wel vergeten mensen teruc 
rond de tafel te brengen Zelfs als 
het hier een historisch tema be
treft, sluit dit met uit dat ook 
andere tema's een gelijkaardige 
belangstelling kunnen opwekken 

Thor Bergen 
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18 nq ii in de Volksunie 

VU-bal te Wommelgem: reuzetopper 
Toen zaterdag 13 november j.l. rond 

19u. 15 de eerste balgasten opdaag
den was het duidelijk dat de inrichters 
van het VU-bal zich weer aan de 
stormloop van vorig jaar verwachtten. 

Velen dachten nog ruimschoots op tijd 
te zijn, kwamen dan ook voor een 
reeds overvolle zaal te staan. Noodge
dwongen moest de dansvloer inge
krompen en de wijnkelder vroegtijdig 
geopend om de nodige zitplaatsen te 
verschaffen. Onder de vele aanwezi
gen bemerkten wij om. senator Walter 
Luyten, arrondissementvoorzitter 
Frans Kuypers, Antwerpens glansrijk 

verkozen lijstduwer Bart Vandermoe-
re. VUJO-voorzitter doris Roets en 
verscheidene mandatarissen uit de 
buurgemeenten, zowel nieuwkomers 
als gevestigde waarden. De verras
singsdansavond die tevens een over
winningsbal was — de Wommelgemse 
VU klom van 4 naar 7 zetels en werd 
tevens de grootste politieke familie van 
onze gemeente — werd na een wel
komstwoord van voorzitter Rik Man-
gelschots, ingezet met een dreunende 

- Vlaamse Leeuw, wat voor menigeen 
het begin was van de „langste nacht". 

De gezellige muziek en de reuzen-
sfeer werd nog enkel onderbroken 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 
26 BORGERHOUT: maandelijkse VU-ledenvergadering om 20 u. 30 

in zaal De Passer, Turnhoutsebaan 34. André De Beul spreekt 
over het tewerkstellingsbeleid van de Volksunie. 

27 WESTERLO: VU-bal met bodega in het parochiecentrum van 
Westerlo. Orkest: Freddy Johnson and „Flash". 

27 AARTSELAAR: tentoonstelling in lokaal Rodenbach. Keramiek: 
mevr. Mathilde Trier. Akwarel: de h. Leo De Lathouwer. Inr. Aart-
selaarse Vlaamse Kring. Open: zat. van 14 tot 19 u. Zondag van 
lOu . 30 tot 19 uur. 

DECEMBER 
4 WOMMELGEM: voetbalwedstrijd: Den Klauwaert—Eligia op het 

„Scheersel". 
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 13.30 u. Inschrijven op. nr. 015-22.36.13. 

5 WOMMELGEM: dienstbetoon in Den Klauwaert van 11 tot 
12 uur. Marie-Louise Van Eester. 
BORGERHOUT: FVV-sinterklaasfeest om 14 u. in zaal Pax, 
Sterlingerstraat. Met o.m. sinterklaas en poppenkast. Inschrijven 
bij bestuursleden. 
BOOISCHOT-SCHRIEK: jaarlijks sinterklaasfeest om 14 u. in de 
parochiezaal Booischot-centrum. 
KONTICH: Kinderfeest met St-Niklaas en Zwarte Piet, om 14 u. 
in lokaal Alcazar. Org.: VU JO; vooraf inschrijven. 

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 aktie ter gelegenheid van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

11 WOMMELGEM: voetbalwedstrijd Texaco —Den Klauwaert (inl. 
lokaal). 

17 BORGERHOUT: maandelijkse VU-ledenvergadering om 20 u. 30 
in zaal De Passer, Turnhoutsebaan 34. Ook dit jaar een 
kwisiavond en alle deelnemers ontvangen een prijs. Bijdrage: 
30 fr. 

10de Nacht van de Vriendschap 
2de LUSTRUMBAL 

Feestzaal Apollo „Alpheusdal" 
F. Williotstraat 22, Bercnem 

Zaterdag 4 dec. 1982 om 21 u. 
Deuren 20 u. 30. 

Orkest: Midnight Team 
met Jacques Raymond 
Toegangskaart 150fr. 

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

Sint-Niklaas bij VUJO-Kontich 
Zondag 5 december om 14 u. zal het 
zaaltje van lokaal Alcazar te Kontich 
denderen van spanning en geestdrift 
Want Sint-Niklaas, op uitnodiging van 
de VU-jongeren Kontich-Waarloos, 
heeft beloofd op bezoek te komen 
voor alle kinderen van de plaatselijke 
vu-afdeling. 
Tot aan de komst van de goede Sint 
worden er liedjes gezongen, spelletjes 
gedaan en samen gekeken naar een 
heuse poppenkast. 
Bovendien, o hoorn des overvloeds, 
zijn er nog koffiekoeken en chocolade
melk. 
En er mag natuurlijk verwacht worden 
dat de heilige man voor alle kinderen 
wel een verrassing bij zal hebben. 
Kortom, het wordt een groot kinder
feest waar pa en ma vooraf dienen te 
zeggen met hoeveel bengels tot 10 
jaar zij zullen komen. Sint-Niklaas mag 
immers niemand vergeten... 
Dus tijdig inschrijven, voor 27 novem
ber, ofwel in lokaal Alcazar ofwel in 't 
Lijsterke. 

Wij tellen af, nog zoveel maal slapen 
gaan en dan zondag 5 december, de 
grote dag! 

ZCXK^RCIC 
• Jonge dame, 22 jaar, gehuwd, 
diploma A6 /A3 steno-daktylo 
N en F, zoekt een betrekking als 
klerk-typiste. 
Voor inlichtingen zich wenden: 
senator O. Van Ooteghem, A. 
Lonquestraat 31,9219 Gentbrug
ge, tel, 091-30.72.87. 

• Jonge man, 27 jaar, student 
kunstgeschiedenis, zoekt een ka
mer aan schappelijke prijs te 
huur te Gent 
Voor inlichtingen zich wenden: 
senator O. Van Ooteghem, A. 
Lonquestraat 31,9219 Gentbrug
ge, tel. 091-30.72.87. 

door fraktieleider Rik Vandeweghe die 
op zijn gekende kernachtige wijze alle 
aanwezigen dankte voor hun steun en 
inzet voor de VU. Onder een storm
achtig applaus werd Ward, verant
woordelijke voor organizatie, en zijn 
vrouw Sonja in de bloemen gezet. 
Hiermee werd hij en de vele naamloze 
militanten en militantinnen bedankt om 
hun inzet tijdens de verkiezingscam-
panje. 

De belofte alle kandidaten en be
reidwillige helpers en helpsters bij een 
geschikte gelegenheid een gezellig sa
menzijn aan te bieden, zal niet verge
ten worden. Een even daverend ap
plaus volgde nog als hij de dank zij de 
uitverkoop van de CVP tot stand 
gekomen koalitie, een keiharde opposi
tie beloofde. Een re^zentombola, waar
van vele prachtige prijzen geschonken 
door de Wommelgemse Middenstan
ders, en een fantastische gezelligheid 
tot in de vroege uurtjes zijn weer een 
stimulans geworden om op de ingesla
gen weg verder te werken: zoals Jaak 
Gabnëls het in zijn brief zo raak ty
peerde „doe zo voort en binnen zes 
jaar heb je niemand nog nodig". 

W. Herbosch 
Prijzen winnende inkomkaarten af te 

halen tijdens het weekeind in „Den 
Klauwaert". Nrs. 34-122-247-388-405-
599-617-763-823-916. 

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 op de deur 

Werkbezoek 
aan de 
gemeente 
Bree 
Van verschil lende zijden ont
ving het gemeentebestuur van 
Bree het verzoek om kennis te 
maken met de strukturen van 
een vernieuwd gemeentebeleid. 
Burgemeester Jaak Gabriëls 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 OCMW. 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-
jonging-Bree, met vermelding 
„Werkbezoek Bree". Telefoni
sche inlichtingen krijgt u van 
mevr. Betsy Segers-Cober, Ger-
dingerstraat 23, teL 011-46.1 Z80 
na 17 u. 

De deelnemers gelieven rond 
9 u. 30 samen te komen aan de 
zij-ingang van het gemeente
huis, Pater Lambertusstraat 
Het einde van de samenkomst 
is voorzien voor 16 u. Gelieve u 
aan te geven vóór 10 december! 

Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen 

VVZ Doelstellingen. 

W Z Sekretariaat 

- uitbouw van een Vlaams, met partij politiek gebonden, ziekenlondswezen 
- Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
- medev^erking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal front 

Graal Gwi|de van Namenstraal 7, 8500 KORTRIJK lel (056|22 66 98 

Vlaamse Ziekenfondsen 

aangesloten bij de V.V.Z. 

1. V laams Z ieken fonds Ie Dien 
Frederik de Merodestraat 30, 2800 Meche len, te l . (015)20.66.13 

2. V laamse Mu tua l i t e i t A n t w e r p e n en Tu rnhou t - V l a m a t 
Bisschopstraat 4 1 , 2000 An twerpen , te l . (03) 234.30.02. 

3. CEMBEL 
Leuvensebaan 43, 3300 Tienen, te l . (016)81.34.35 

4. Neut raa l V laams Z ieken fonds Leda 
Kroonstraat 1, 1680 Lennik, te l . (02)532.01.72 

5. V laams Z ieken fonds Brabant ia 
Ninoofsesteenweg 288, 1080 Brussel, te l . (02)523.87.77 

6. A l g e m e e n V laams Z ieken fonds L imburg 
Centrumlaan 11, bus 6, 3600 Genk, te l . (011)35.67.53 

7. Z ieken fonds Flandria 
Keizer Karelstraat 144, 9000 Gejnt, te l . (091)23.52.27 

8. V laams Z ieken fonds Sche lde -Dender -Durme 
EM. Winckel laan 5, 9330 Dendermonde, te l . (052)21.75.45 

9. Z ieken fonds Flandria Mee t j es l and 
Gravin Johannalaan 8, 9900 Eekio, te l . (091)77.23.51 

10. Z ieken fonds Flandria Land van Rode 
Poelstraat 40, 9220 Merelbeke, te l . (091)30.79.09 

11 . Z ieken fonds V laamse A r d e n n e n 
Fortstraat 34, 9700 Oudenaarde, te l . (055)31.31.15 

12. V laams Z ieken fonds He t Brugse Vr i je 
Suveestraat 2, 8000 Brugge, te l . (050)33.22.24 

13. Z ieken fonds W e s t Flandria Kor t r i j k 
Graaf Gwi jde van Namenstraat 7, 8500 Kortr i jk, te l . (056)22.56.98 

14. Z ieken fonds W e s t Flandria Roeselare 
Zuidstraat 18, 8800 Roeselare, te l . (051)20.83.45 

15. V laamse M u t u a l i t e i t W a a s l a n d 
Oude Zandstraat 14 - 2750 Beveren, te l . (03) 775.66.66, l id van 
onze verenig ing. 

U, als Vlaming... sluit aan bij het WZ-Ziekenfonds van de streek! 

LIMBURG 
NOVEMBER 
24 TESSENDERLO: knutselavond om 20 u. in zaal Belvédère," 

Eersels 137. 
27 BILZEN: VU-overwinningsbal van Johan Sauwens en de groep 

Vernieuwing vanaf 20 u. in de sporthal van Eigenbilzen. Toegang 
en 5 tonnen zijn gratis. 

28 GENK: provinciale raad VUJO-Limburg om 10 u. In de Slagmolen. 

DECEMBER 
3 TESSENDERLO: traditionele feestavond in zaal Belvédère, Eer

sels 137. Gastspreker: Louis Verbeeck. Aperitief om 20 uur. 
4 HASSELT: „Tweede federale nacht". Kandidatenfeest voor alle 

VU-burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden en kandi
daten, medewerkers aan verkiezingscampagne en sympatizan-
ten, Breugeliaanse tafel en dans. 300 fr. alles inbegrepen, behalve 
de drank. Vanaf 20 u. in het kultureel centrum te Hasselt 

4 MAASMECHELEN: Zevende sinterklaasbal in zaai Jagersborg 
om 20.30 u. 

Vierde Uilenspiegelavond te Opoeteren 
Om 19 u. in de parochiekerk van Op)-
oeteren eucharistieviering opgeluis
terd door een koor uit As met gelegen-
heidshomilie. Het geheel staat in het te
ken van Vlaanderen en vrede! 
Na de misviering vieren we verder in 
de Oeter. Jos Bouveroux CBRT) houdt 

Waterdag te Bilzen 

Overwinningsbal 
Johan Sauwens en 
groep Vernieuwing 
De gemeenteraadsverkiezingen van 
10 oktober jl. werden een groot suk-
ses; 26 % van de stemmen (Bilzen is 
een gemeente van 26.000 inwoners), 9 
zetels (een winst van 5) en een per
soonlijk sukses van lijsttrekker Johan 
Sauwens met 3.644 voorkeurstem
men. Deze zal voorgedragen worden 
als burgemeester van Bilzen. 
Om deze overwinning te vieren nodi
gen Johan Sauwens en de groep 
Vernieuwing alle Volksunieleden en 
-sympatizanten van Bilzen en ver daar
buiten uit op hun overwinningsbal op 
zaterdag 27 november 1982 vanaf 
20 u. in de Sporthal van Eigenbilzen. 
De toegang en 5 tonnen zijn gratis. 
Iedereen van harte welkom. 

de feestrede. Bij een feest hoort ook 
een feestmaal. Voor 250 fr. kan je 
hieraan deelnemen, met een maximum 
van 750 fr. per gezin. 
Verder wordt er hartelijk gelachen, 
samen gezongen onder leiding van 
Josée en Mark. Ook het bekende 
Horizonkwartet uit Maaseik brengt 
ons liederen „allerhande". 
Met de opbrengst van de tombola 
willen de inrichters de prijs van de 
busreis naar de IJzerbedevaart druk
ken zodat ook grote en jonge gezin
nen meekunnen. 
Inschrijven bij Wilfried Hosiers, Wijk-
laan 21 te 3670 Neeroeteren (tel. 
86.35.38). 

• 19-jarige jongen uit Tienen 
zoekt betrekking als carosserie-
hersteller, pistoolschilder of ar
beider assemblage in de autonij-
verheid. Heeft diploma sinds juni 
1982. Is volledig vrijgesteld van 
militaire dienst Hij vraagt een 
aangepast werk, of zoniet ook 
een ander werk, omdat hij het 
beu is werkloos te zijn. Schrijven 
naar: Senator Vandezande, 
Naamsestraat 167 te 3000 Leu
ven (016/22.84.20). 
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Wij in de Volksunie 

VU-Vossem lichtte 
verkiezingsuitslag op 
volksvergadering toe 
Teneinde de bevolking voor te lichten omtrent de verkiezingsuitslag en de 
toestand na 10 oktober, besloot de VU-afdeling Vossem een open volksverga
dering te houden. De ganse bevolking werd uitgenodigd op 29 oktober In het 
VU-lokaal, de Congo. De opkomst die avond, amper 14 dagen na de 
verkiezingen, was buiten alle verwachtingen hoog. Zelfs twee CVP-kandidaten 
bij de verkiezingen, hadden eraan gehouden iets bij te leren en de juiste 
verkiezingsuitslag te vernemen. Spijtig dat één van beide niet kon spreken, de 
andere niet kon zwijgen-

Met behulp van een bord waarop alle 
cijfermateriaal was vermeld, maakte de 
VU-voorzitter en gemeenteraadslid 
Alex Vander Hulst een analyse van de 
verkiezingsuitslag. Uit dat cijfermate
riaal bleek duidelijk In welke mate de 
VU in Tervuren (zoals op de meeste 
plaatsen!) de verkiezingen won. De 
VU won 226 kiezers bij, de PVV - die 
uit een absoluut dieptepunt kwam met 
amper één zetel — won er 200 bij. De 
SP verloor en 187 en de CVP 92. 
Bovendien wonnen al onze zes verko-
zenen stemmen bij. De stemmenwinst 
van de twee VU-schepenen was zon
der meer spektaculair: Joris Depré 
+ 460 stemmen (842) en Frans Trap-
peniers + 126 (631). Daartegenover 
staat de stelle afgang van de CVP-
mandatarlssen. De burgemeester (be

haalt nog amper 580 stemmen = -
185) en de Vossemse schepen Van 

Meerbeek (er resten hem nog 278 
stemmen = • 140) werden gewoon 
weggestemd. 

Alex Vander Hulst legde vervolgens 
uit dat juist hierin de oorzaak lag van 
het verwijderen van de VU uit de 
koalitie. De winst van de VU was te 
spectakulair en het CVP-veriies — 
gepaard gaand met het verlies van een 
zetel — te groot Het is duidelijk dat de 
kiezer de werklust en de verwezenlij
kingen van de VU-schepenen en van 
de VU In het algemeen heeft willen be
lonen en de oubollige CVP-politiek 
heeft veroordeeld. 

De roep van de macht het komfort 
van die macht en jaloerse naijver heb-

"'Z^ 
fwéeihaalmeer... 

f^öSdg^-otóigd verwarmt hi) sneller 

€nergie 
Breng energie op om energie te besparen 

BRABANT 
NOVEMBER 

25 LEUVEN: Arrondissementsraad (Leuven NkxMxl, Leuven Zuki 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 bkaal „'t Wit Toreke", Ter HekJelaan 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 Oiina Syndrome" (een 
ongeval In een kerncentrale). Om 19.30 u. in de gemeentezaal te 
Neerijse. 

29 LEUVEN: TD van de VUJO-KUL vanaf 21 u. in de. zaal Lotus, 
Pensstraat te Leuven. Voorverkoop 40 fr, op de avond zelf 50 fr. 

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

gadering + verkiezing nieuw bestuur, om 13 u. in lokaal 0113 
3 HULDENBERG: Etentje en gezellig samenzijn voor VU-kandida-

ten en nnedewerkers aan de voorbije gemeenteraadsverkiezirv 
gen in zaal „Den Td" te Loonbeek. 

4 BERTEM-LEEFDAAL-KORBEEK-DIJLE: VU-bal: 15 jaar Volks
unie om 20.30 u. in de Chalet FC Leefdaal, Dorpstraat (naast 
Waterwinning). DJ. Ivo Sound. Inkom: 60 fr. Tombola met als 1 ste 
prijs: automatische droogkast 

4 LEUVEN: stadswandeling in het kader van de tentoonstelling 
over de Daensistische Beweging. Om 14 u. 30 bijeenkomst voor 
het stadhuis. Organizatie Dosfelkring Leuven. 
BIERBEEK: VU-overwinningsbal in zaal „De Welkom" te Opvelp)-
Blerbeek. Dansorkest: „Video". 

üq 19 

ben ervoor gezorgd dat de deelge
meente Vossem tfians geen enkele 
schepen meer heeft (voorheen tweel) 
en slechts één raadslid in de meerder
heid (de weggestemde ex-schepen 
Van Meerbeek). In zijn betoog werd 
Alex enkele malen onderbroken door 
een over zijn toeren draaiende CVP-er 
die op de koop toe met foute cijferge
gevens kwam aandraven. Met rode 
kaken moest hij evenwel telkens op
nieuw zijn ongelijk bekennen. 
Alex stond dan ook stil bij het toeken
nen van het schepenambt van onder
wijs aan een vrijzinnige SFer Deze 
had zes jaar geleden het gemeentelijk 
onderwijs als een puinhoop achterge
laten. Joris Depré bouwde het op zes 
jaar tijd uit tot een onbekende bloei. Nu 
krijgt de SP, die in haar kiesprogram 
duidelijk de a-katolieke toer opging, dat 
schepenambt vanwege de CVP in de 
schoot geworpen. Het afbraakwerk 
kan herbeginnen! 

Tenslotte wijdde Alex uit over de rol 
die de VU nu te vervullen heeft Hij 
stelde, hierbij gesteund door schepen 
Frans Trappeniers en het Vossemse 
VU-bestuur, dat de oppositie open, 
konstruktief maar hard zal gevoerd 
worden. Het klesbedrog van de CVP 
zal zes jaar lang onafgebroken aan de 
kaak worden gesteld, alsmede de wij
ze waarop de koalitie met haken en 
ogen aan mekaar werd gelijmd, met 
halve schepenen, twee burgemees
ters, ontslagnemende raadsleden e.a. 
ongehoord, geknoei, waarbij sommige 
bevoegdheden tot driemaal toe van 
„eigenaar" veranderen. Men heeft 
duchtig moeten lijmen, zalven en 
kwakzalven om de VU te kunnen 
weren uit de koalitie. Diezelfde VU 
staat nu al paraat om zes jaar onafge
broken te vechten voor wat ze via 
werklust en totale Inzet voor de bevol
king heeft verworven. 
Wij zijn dat verplicht aan de 2.536 
kiezers, hetzij 23.17 % van de Tervu-
rense bevolking, ruim 50 % van de 
Vossemse bevolking, die ons hun ver
trouwen schonken. Dat vertrouwen zal 
niet worden beschaamd! 

Fons VAN DEN ABBEELE 

vu-afdeling 
Brussel-stad 
blijft niet bij 
de pakken 
zitten! 
Na een voor onze partij gunstige ver
kiezingsuitslag (-I-1400 stemmen t.o.v. 
1981) heeft de VU-afdeling Brussel
stad (Centrum, Haren, Laken, Heem
beek, Mutsaard) besloten om dadelijk 
van wal te steken met een verruimde 
werking. 
Op een geslaagde ledenvergadering 
werd er tussen pot pint broodjes en 
taart nagekaart over de gemeente
raadsverkiezingen. Ook de financiële 
mobllizatle van al onze kandidaten 
kwam ter sprake en er werd reeds 
flink wat bijeengebracht Je ziet het 
vele kleintjes maken één groot Maar 
nog steeds kunnen we geldelijke steun 
gebruiken en daarom nog deze op
roep: laat Brussel niet in de steek en 
stort op ons verkiezingsfonds. 433-
1086731-65 
Ook de toekomst mogen we met 
vertrouwen tegemoet zien want ons 
afdelingsbestuur werd reeds aange
vuld met 15 nieuwe krachten. U ziet 
het: een onstuitbare Volksunie, ook en 
vooral te Brussel-stad. 
Een laatste puntje dat op de ledenver
gadering afgesproken werd Is dat we 
aktief iets wensen te doen aan de 
ruimere verspreiding van ons Vlaams
nationaal weekblad „WIJ". 
Elke kandidaat en elk aanwezig lid 
heeft de taak op zich genomen om bin
nen de 3 maanden, 3 nieuwe atxxine-
menten op ons weekblad te werven. 
Alles ziet ernaar uit dat onze leden het 
werkelijk menen. 
De Volksunie-afdeling Brussel-stad 
blijft niet bij de pakken zitten! 
Volgende bestuursvergadering: 2 de
cember 1982 om 20 u. stipt in zaal 
Familia te N.-O.-Heembeek. 

Bert Anciaux 

Plaats dubbele ramen. 
U bespaart energie... 
en u heeft minder last van Icrwaal. 

tnergie 
Breng energie op om energie te besparen! 

DE KFIZKR 
VAN HET GOEDt; 

M E U B E L E N ~DE K E I Z E R > 
Salons - Kleinmcubelen - Lusiers Geschenkart ikelen 

O n k l o p b a r e pr i jzen 
in k l e i n m e u b e l s e n s a l o n s 
(speciüle voorwaarden voor Irouwersl 

Openingsurun; Di., woc, vrij. van 13 tol l«u.30 
[)o.. /at . van 10 tot I9u.30 
Zondag van M tot 18 u. 

KKIZERSTRAAT 2 1740 Tt :RNAT - 02 582.22.22 
(op slechts j-ikm vnn Brussel rcntrum) 

„j.,^^.iiiip,Am ' ^^^B«r iKna '^E»^sE53^ss3wrz7T; 

Breng energie op 
om energie te besparen! 

Hot Tolstaot ni«t dub
bele ramen te plaatsen, 
vloer en plafond te Isole
ren, de boiler te ontkalken 
of thernvostaatkranen op 
uw radiators te plaatsen! 

Er sijn nog T«el an
dere manieren om ener
gie te besparen! 
Wil u weten welke ? 
Niets is eenvoudiger I 
Vraag onze brochures; 

BON 
Ze zijn gratis en worden u 

toegezonden als u scMjtt naar. 

Minister E Knoops 
Staatssecretaris voor Energie 
Handelsstraat. 123 
1040 BRUSSEL 

Naam 
Adres 

energie 
Stacrtssekretaiiaat voor Eneigie 

dienst vooi Energiebehoud. 
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Izegem 

De uittredende meerderheid 
of een afgang zonder glorie 

WEST-VLAANDEREN 

De jongste gemeenteraadszitting is geen schitterende bedoening geweest 
voor de uittredende meerderheid Natuurli jk woog op de CVP-gelederen het 
gewicht van de smadeli)l<e nederlaag van 10 oktober, waarbij alles wat met de 
meerderheid te maken had zwaar afgestraft werd en de CVP een derde van 
zijn kiezers verloor Maar er was ook het feit dat de uithollende meerderheid 
een aantal punten op de overladen agenda had geplaatst die welvoeglijk-
haidshalve beter weg waren gebleven tot de nieuwe meerderheid geïnstal
leerd is De uittredenden doen intussen ook hun best om voor de volgende 
jaren zoveel mogelijk vergift igde geschenken achter te laten. 

VU-stoelen „Maar dat kon u toch al 
Vifeten op 10 oktober, mijnheer de 
burgemeester'" En „Duurt het altijd 
meer dan een maand eer u zich reali-
zeert wat er precies gebeurd is' '" 
Grote vrolijkheid onder het tainjk op
gekomen publiek 

NOVEMBER 

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

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

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

DECEMBER 
3 WEVELGEM Debatavond met J Vandemeulebroucke over „Het 

Europa der Volkeren" Om 20 u in de biblioteek 
5 GISTEL Jaarlijks VU-sinterklaasfeest in het parochiecentrum op 

de Markt Vanaf 14 u 30 Inschrijven bij bestuursleden 

Het verhaal van 
een krot 
Enkele jaren geleden had het schepen-
kollege plots een oplossing gevonden 
voor het probleem van het onderko
men van de technische diensten Wat 
over diverse bouwvallen in de stad 
verspreid was, zou samengebracht 
worden in een oud fabrieksgebouw 
van de NV Wybo, gelegen tussen H 
Hartstraat en Bellevuestraat In een 
vleugel van genoemd gebouw vonden 
de „Roodkapjes" al jaren een onderko
men En wat voor die meisjesorganisa-
tie goed was als speelruimte zou ook 
wel nog delen bevatten die goed wa
ren om stadsmatenaal en personeel 
een onderkomen te bezorgen 
Het schepenkollege breide een over
eenkomst aaneen met de BV Wylx), 
met een huurpnjs van 20 000 fr per 
maand en een aankoopbelofte Het 
dossier van toen bevatte geen enkele 
beschnjving van de staat van de ge
bouwen Voor de oppositie was het 
met mogelijk die te gaan konstateren 
Die moest maar rekenen op de op>-
rechte woorden van het schepenkolle
ge Nee, er zou geen boze wolf komen 
naast de „Roodkapjes" 
En wat zegden die oprechte woorden 
van het schepenkollege'' Dat deze 
panden van de NV Wytx) zich in een 
voortreffelijke staat bevonden Dat er 
alleen maar enkele kleine aanpassings
werkjes dienden te gebeuren En dat 
de technische diensten voortaan over 
een voorbeeldig onderkomen zouden 
beschikken 

De waarheid was enigszins anders 
Blijkbaar had niemand voordien deze 
panden van binnen gezien 
Zelfs het stadspersoneel durfde die 
nauwelijks te betreden, uit vrees be
dolven te raken onder een instortend 
dak of een wegzakkende muur Door 
de stadswerklieden werd dan enige 
tijd heel voorzichtjes wat puin geruimd 
en hier en daar wat afgebroken Maar 
het was spoedig duidelijk Hier viel 
mets mee aan te vangen Er is dan ook 
nooit iets van de stad ondergebracht in 
dit k ro t Intussen bleef de huurprijs van 
20 000 fr per maand onafgebroken 
doorlopen 

Nieuwe zaakjes 
Indien de NV Wybo een goede zaak 
had gedaan aan het schepenkollege, 
dan had dit laatste natuurlijk geblun
derd tot en met Intussen dreef de 
meerderheid er nog een wijziging door 
van de Isestemming van een deel van 
het terrein van zone voor openbaar 
nut tot zone voor villabouw Alsof dit 
nog met genoeg was. wilde het sche
penkollege thans nog een laatste nieu
we wanhoopsdaad Het geval was op 
het agendagedeelte voor de geheime 
zitting geplaatst 
Geert Bourgeois (VU-fraktieleider) en 
Staf Nyffels (SP-fraktieleider) namen 
dit met Ze slaagden enn de meerder
heid ertoe te brengen dit punt toch 
maar in openbare zitting te behande
len 
Het bleek dat het schepenkollege nog 
maar eens een BPA-wijziging wilde, 
een ruiling van gronden wou doorvoe
ren en ingaan op de eis van de NV 
Wybo om het hele krottengeval door 
de stad te laten afbreken' 
Burgemeester Vandenberghe schit
terde met door kennis van het dossier 
en schepen Andre Bourgeois hield 
zich voorzichtig op de vlakte 
Een flink op dreef zijnde Geert Bour
geois (VU), gesteund door de SP, 
haalde scherp uit tegen de meerder
heid 

Klacht bij de 
voogdijoverheid 
Dit IS geen punt voor dit uittredend kol
lege, aldus Geert Bourgeois Boven

dien t)evat het dossier geen ontwerp-
beslissing De gronden werden nog 
met onteigend omdat de stad hier nog 
geen definitieve bestemming heeft ge
geven Deze gronden zouden noch
tans geschikt kunnen zijn voor de 
bouw van een stadsbiblioteek Toch 
spreekt de betrokken eigenaar al van 
planschade Daarenboven eist de eige
naar vergoeding voor zogezegde 
schade aan zijn gebouwen, terwijl de 
stad wel huur betaalde maar de getrou
wen nooit gebruikte Het schepenkol
lege werkt blijkbaar met een aantal 
bedreigingen in de rug 
Toen de meerderheid ondanks al haar 
vaagheid voet bij stuk bleef houden, 
beslisten V U en SP, bij monde van hun 
respektievelijke fraktievoorzitters, 
klacht neer te leggen tegen deze t>e-
slissing bij de voogdijoverheid 

Nog altijd de 
stadsbiblioteek 
Naar aanleiding van de bespreking van 
de begrotingswijziging, bezwoer VU-
raadslid Enk Vandewalle de meerder
heid toch te wachten met de verhuis 
van de stadsbiblioteek tot de nieuwe, 
voorlopige lokalen behoorlijk ingericht 
zijn Een van de gebouwen k>evindt 
zich namelijk in een totaal ongeschikte 
toestand voor het onderbrengen van 
een openbare biblioteek CVP-sche-
pen Andrea Geldhof stelde dat de 
verhuis rustig nog enkele maanden 
uitgesteld kon worden Maar burge
meester Vandenberghe vond het nieu
we onderkomen uitstekend' De vol
gende dag evenwel gaf het schep)en-
kollege al tjevel tot de verhuis De 
bedoeling is overduidelijk het goed 
funktioneren van de stadsbiblioteek na 
Nieuwjaar onmogelijk of uiterst moei
lijk maken Ten overstaan van 3600 
biblioteekgebruikers is dit een weinig 
fraai gebaar 

Florents humor 
De burgemeester vindt zichzelf af en 
toe plezant Toen de VU een stemming 
vroeg en k>ekwam, zei hij met een 
knipoogje ,Zo zien we dan eens hoe
veel mensen nog V U zijn'" Het ant
woord kwam prompt vanop de twee 

Een VOS-VVB-initiatief op 11 november 

Leerrijk amnestie-debat 
te Kortrijk 
Op 11 november had te Kortrijk op ini
tiatief van de Vlaamse Volksbeweging-
Kortrijk en in samenwerking met de 
plaatselijke VOS-kern een goed ge
stoffeerd panelgesprek plaats rond 
het probleem amnestie 
Voor het eigenlijke gesprek hield de 
voorzitter van VVB-West-Vlaanderen 
Jean-Pierre Dewijngaert een opge
merkte toespraak Hij verwees naar de 
televisie die ons als machtig medium 
de kennis van het verleden moet bie
den en waar jongeren die de tragedie 
met rechtstreeks beleefden, recht op 
hebben 

De spreker hekelde het onderwijs 
omdat dit het vak geschiedenis stief
moederlijk behandelt Liggen in het 
verleden met de lessen voor de toe
komst"? Later werd dit nog eens herno
men door het panel „Wie het verleden 
negeert is gedoemd het te herhalen" 
Amnestie aldus de inleider, kan er 
slechts toe bijdragen de latente wrok, 
die nog altijd tussen twee groepen in 
ons Vlaamse volk leeft, eindelijk en 
voorgoed te laten uitdoven 

Moderator Louis de Lentdecker maak
te op een geestige manier het onder
scheid tussen de romantische benade
ring van de problemen toen en de 
open en realistischer aanpak van nu 
Elk van de vier panelleden gaf dan 
antwoord op de drie hoofdvragen die 
ze vooraf van VVB en VOS ontvingen 
Op de vraag welke inhoud de sprekers 
persoonlijk gaven aan het woord am
nestie kreeg het talrijk opgekomen 
publiek (een 140-tal geïnteresseerden) 
soms sterk persoonlijke visies 
Advokaat Koen Baert (VU-provincie-

raadslid) beklemtoonde zijn verwant
schap (via vader) met mensen die te lij
den hadden en nog hebben onder de 
repressie Vanuit die optiek brengt hij 
met alleen begnp op voor het gebeur
de, maar in de meeste gevallen kan hij 
achter de eerlijk overtuigde houding 
van de veroordeelden staan 
SP-volksvertegenwoordiger Luc Van 
den Bossche is voorstander van een 
algemene amnestie onder bepaalde 
voorwaarden Een van de voorwaar
den was dat verklikkers met onder een 
eventuele amnestiewet zouden vallen 
Zowel de moderator als Koen Baert 
repliceerden onmiddellijk dat in bijna 
elk dossier het woord verklikking voor
kwam (32845 dossiers) 
Senator Oswald van Ooteghem, Oost-
fronter, is uitgesproken voorstander 
van amnestie, een amnestie die echter 
ook moet gelden voor het andere 
kamp (VB De mensen die in de 
Spaanse burgeroorlog meevochten 
met de linkerzijde) 
Professor Flor Peetere tenslotte, zelf 
politiek gevangene tijdens de oorlog 
dn Oramenburg), verklaarde het 
woord amnestie vanuit de oudheid Hij 
citeerde Arthur Vanderpoorten om te 
bewijzen dat zowel vanuit de eigen 
kristelijke als vanuit een humanistische 
visie amnestie een morele plicht is 
De andere vragen werden op een 
even boeiende manier door de panelle
den behandeld Toen de bedenking 
gemaakt werd dat men moest zoeken 
naar de werkelijke kollaborateurs, naar 
de echte verantwoordelijken voor de 
kollaboratie klonk vanuit de zaal in
stemmend applaus 
Na de hoofdvragen volgde een korte 

Geslaagd VOS-Gouwkongres te Kortrijk 
Op zondag 14 november had te Kortri jk m de bovenzaal van het stadhuis 

het Gouwkongres van de VOS—West-Vlaanderen plaats Voor een paar hon
derd aanwezigen leidde kongresvoorzitter José Deschaepmeester de verga
dering Nadat de gouwvoorzitter Odi Mensseeren in zijn openingstoespraak 
de organizerende afdeling Kortri jk had gelukgewenst bij de viering van het 
tweede lustrum van de heroprichting van de Kortri jkse afdeling, gaven de 
vertegenwoordigers van de afdelingen Roeselare, leper, Brugge en Kortri jk 
rederaat van de tema's die door hun leden werden voorbereid. 

In een eerste referaat, gehouden 
door August Jacob, die de ten gevolge 
van familiale omstandigheden weer
houden Jozef Vergote verving, werd 
gewezen op de stoffelijke belangen 
van de oud-strijders Vele VOS-sen 
vertonen een soort laksheid in de 
behartiging van hun materiele belan
gen 

„ WIJ hoeven daarvoor met betaald te 
worden" en „Wij hebben maar onze 
verdomde plicht gedaan" zijn uitspra
ken die (te) dikwijls gehoord worden 
zo stelde de spreker 

Vijf konkrete eisen werden naar 
voren gebracht waarbij uiteraard werd 
aangedrongen op algemene amnestie 
De „Godsvrede" door de geschiedenis 
heen werd behandeld door de tweede 
referaathouder J Claerebout die erop 
wees dat „Godsvrede" voor de VOS-
sen „Wereldvrede" betekent trouw 
aan de geest van de frontbeweging In 

deze optiek wees de spreker op de 
noodzakelijke samenwerking van alle 
Vlaamse groeperingen en politieke 
strekkingen, om boven de meningsver
schillen heen „met de nodige kracht en 
macht daadwerkelijk te strijden met 
woord en daad voor ons Vlaamse 
volk" 

De derde referaathouder Mare 
Boey verheugde zich over het feit dat 
de Vlaamse beweging „opnieuw kon 
oprijzen uit de ellende van de onmatige 
en vaak onrechtvaardige repressie en 
„dat VOS zijn rol van vredesbeweging 
in Vlaanderen weer kon opnemen" 

Boey drukte de wens uit, dat in de 
geest van wijlen Guido Provoost de 
jeugd deze vredesgedachte verder 
zou uitdragen, trouw aan de chnstelij-
ke vredeswil 

Door Guido Van der Meersch, ver
tegenwoordiger van de jeugd, werd 

daarbij aansluitend in een vierde refe
raat de bereidheid verwoord van de 
jongeren om de VOS-werking verder 
uit te dragen Meer bepaald werd 
gedacht aan o m een soldatendienst, 
de koppeling van een arbeidsdienst 
aan de legerdienst en aan objektieve 
voorlichting i v m dienstweigering 

Na het slotwoord van algemeen 
voorzitter Herman Vandezande werd 
door het Kortnjkse stadsbestuur een 
receptie aangeboden Onder de plas
sende regen trokken de kongressisten 
later op de avond in een fakkelstoet 
naar het Groemngemonument waar 
een krans werd neergelegd 

Ten slotte werd aan de aanwezigen 
een broodmaaltijd aangeboden Het 
weze nog vermeld dat het kongres 
werd bijgewoond door VU-volksverte-
genwoordiger Franz Van Steenkiste 
en de volledige VU-gemeenteraads-
fraktie Het schepenkollege had met 
uitzondering van schepen Decaboter, 
die uitsluitend de receptie bijwoonde, 
zijn kat gestuurd De Kongresteksten 
kunnen bekomen worden op VOS-
gewestelijk sekretanaat Kapellestraat 
86 te 8610 Wevelgem 

Paul Thiers 

pauze waarin het publiek zijn vragen 
schnftelijk of mondeling kon stellen 
Daar werd opvallend gebruik van ge
maakt o m door de ondervoorzitter 
van de VVB, Mare Boey Een bewijs 
éat het onderwerp van deze avond b(j 
de basis nog lang met weggedeem-
sterd IS en dat de bedoeling van de or-
gamzatoren de diskussie terug op 
gang brengen, als geslaagd mag be
schouwd worden Het feit dat men het 
probleem 40 jaar na de feiten, met in 
zijn geheel wil of durft aanpakken, 
maar in alle stilte geval per geval tracht 
te behandelen voor diegenen die er 
duidelijk om vragen bewijst alleen 
maar de zwakheid van vele politici, 
m a w van ons politiek bestel, dat 
gebouwd is op een voortdurende haat 
en onrechtvaardigheid 

Kortrijk-Bellegem 

„Waarom een 
Vlaams 
ziekenfonds?" 
Voordracht „Het Vlaams Ziekenfonds 
West-Flandria - Het belangt ons allen 
aan" 

Verantwoordelijken van West-Flandna 
zullen het ziekenfondswezen doorlich
ten en uitsluitsel brengen in een aantal 
kwesties die aan de orde zullen zijn 
O m zal geantwoord worden op vol
gende vragen Wat verwacht men van 
het ziekenfonds'' Waarom een Vlaams 
ziekenfonds'' Bieden alle ziekenfond
sen dezelfde voordelen'' Welke ver
plichtingen heeft de aangeslotene'' 
Hoe en wanneer kan men veranderen 
van ziekenfonds'' Behoudt men alle 
rechten bij mutatie'' Enz 

De voordracht is een initiatief van de 
Vlaamse Klub Bellegem-Rollegem-
Kooigem en gaat door op maandag 29 
november om 20 u in de zaal van Cafe 
Gemeentehuis, Bellegemplaats 2 te 
Bellegem 

Paul THIERS 

Meester Butaeye 
wordt herdacht 
In oktober 1983 wordt in Watou 
(West-Vlaanderen) een herden-
kingsfeest „Meester Butaeye' 
ingericht Daar er ook een her
denkingsbrochure zal worden 
uitgegeven zou het inrichtend 
komitee het zeer op prijs stellen 
alle mogelijke informatie te be
komen in verband met Meester 
Butaeye (persoonli jk leven, po
litieke loopbaan en sociaal 

dienstbetoon) Meester Bu
taeye was VNV-volksvertegen-
woordiger in het arrondisse
ment leper van 1921 tot 1946 
Hij overleed in Gent in 1963. 
Kontaktadres: Rik Sohier, Werf 
134, 8970 Poperinge, tel. 057-
33.41.36. 
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lepel & vork... 
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Café Het Vlaams Huis 

bij Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel. 011-79.70.84 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54.40.07 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer. 

Dorlmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60. LEUVEN. 
Tel.; 016-22.86.72. 
Kon. Astndlaan 85, KQNTICH. 
Tel.; 031-57.30.32. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-218.74.89. 

'Brugse Baan 1, HULSTE. 
Tel.; 056-71.15.36. 
Grote parkeerterreinen, zalen vnj 
voor feesten, banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van 't vat. Levende Water Tonis-
steiner Sprudel. goed en goed
koop eten 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel. 015-71 15.49 

Wiinimport HERMAN 
Douane - stapelfiuis 

Monenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 29 22 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen. 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uil de kastelen. 

Degustaties en verkoop: 
elke vrijdag van 17 tot 19 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13 u. 
en op afspraak. 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel. 091-67.57.12 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36. 
Scficiarbeek 
Tel 02-734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u tfiuisi 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31. 1686 Gooik 
Tel. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie. 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers. alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen Tel 02-252 02 40 
riost zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week, suggesties van de cfief + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

bulth^up 
poggenpohl 

ea, moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 

2000 Antwerpen 
Tel, 03-230,07,72 

• • • * 1910-1980 ^ r -^ 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
OE BRAUWER 
D« familiazaak mat traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Gcraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-olei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Moun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 2135 33 Tel, 03/23656,54 

Café-reslaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

DE PUS 
GEBROEDERS 

Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel, 052-21.16,06 

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgcnef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 45.72 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30 06 53. 

Lokaal 

„T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-513 25 64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR /• V 
AL UW FEESTEN A , . / >^ 

Verzorgde keuken \mlM\ 
Demokratische prijzen ^<^„,^^ 
Uitgelezen dienstbetoon 
Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 03/481.88.41 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer; 

Eethuis 't Voske 

Verberlstraat 145-147 
2120 Schoten. 03/65841 76 

Wi | verzorgen al uw feesten. 

Café Taverne Ten Doolaert 
Putsebaan 6, Keerbergen 
Tel. 015-51.66.54 
Specialiteit: Paling in 't Groen 
Eigenaar-uitbater Marina en Kamiel De Roover-Van Wese-
mael 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

VU-Poperinge bouwt 
gestadig aan vooruitgang 
Op 10 oktober II. behaalde de Volksunie in Poperinge 2.375 stemmen hetzij 
18 ,3% (winst 404 stemmen of 3,5%) goed voor 4 zetels (winst 1) op 25. 
In 1976 waren er 27 zetels te begeven, in 1982 maar 25 daar het bevolkingscij
fer onder de 20.000 is gedaald. Op 27 zetels zou de VU nog een vijfde zetel 
hebben behaald. 
Deze goede uitslag bevestigt nu ook op gemeentelijk vlak het sukses van de 
Volksunie in Poperinge, bij de parlementsverkieziggen van november 1981. 

A .. , , . , 
welgeteld om 14 u, 30 nog zegezeker 
was, is van een kale verkiezingsreis 
thuisgekomen. Haar met veel barnum-
reklame opgezette kiescampagne (zes 
bals van de burgemeester met telken
male een fiets te verloten en vele dure 
pamfletten) is werkelijk op een sisser 
uitgedraaid. 
Van 16 zetels op 27 valt ze terug op 12 
van de 25 te begeven zetels en verliest 
tevens de volstrekte meerderheid. 
Ondanks die mokerslag was de CVP 
nog niet geleerd en wachtte met ge
rust gemoed op een koalitiepartner. Ze 
nam daartoe trouwens het initiatief, 
met de VU als derde en laatste gega
digde. Toen ze op de hoogte werd ge
steld dat de andere drie partijen een 
bestuursakkoord hadden gesloten 
was de ontgoocheling groot en de 
vertwijfeling algemeen. Sedert 1939 
was de katolieke partij, later de CVP 
onafgebroken aan het bewind, meestal 
met de volstrekte meerderheid. 
Samen met Wervik dacht men dat het 

De Volksunie had ook een viertal 
„groenen" op de lijst geplaatst die 
eveneens voor een goed resultaat 
hebben gezorgd. 
De vier verkozenen zijn kopman Wer
ner Claeys, 963 stemmen (winst 428), 
Rik Schier, 552 stemmen (winst 93), 
Paul D'Hondt, 289 stemmen (winst 
111) en Henri Verbiese 287 stemmen. 
Het sukses is vooral te danken aan de 
inzet en de onderlegdheid van de VU-
gemeenteraadsleden. Werner Claeys 
was voor de CVP werkelijk de boe
man door zijn indringende en vaak 
verpletterende dossierkennis. Rik Sc
hier onderscheidde zich door opge
merkte interpellaties over huisvuilver-
werking, bosbescherming en overbo
dige expresswegen. In het O C M W 
was de intrede van Pol D'Hondt wer
kelijk een verademing en een verrij
king. Dat Paul nu naar de gemeente
raad overstapt wordt algemeen als 
een verlies aangezien. 
De CVP die op 12 oktober 1982 

CVP-bastion in Poperinge niet kon 
gesloopt worden. In t>elde plaatsen 
ruimt de CVP nu de brokstukken op. 
De Volksunie sloot een bestuursak
koord met de PVV (5 zetels) en de SP 
(4 zetels) en t>ekomt twee schepen-
ambten en twee mandaten in het 
OCtVIW. Werner Claeys wordt eerste 
schepen, schepen van Informatie, Kui
tuur en Onderwijs alsmede Landbouw, 
Rik Schier krijgt bevoegdheid inzake 
Milieubeleid en Groen, Huisvuilverwer-
king, Stads- en dorpskernvernieuwing, 
Jeugdbeleid, Sociale Zaken en Gehan
dicaptenzorg, 
Nu is het zorg werk te maken van 
open demokratie, kleinschafigheid, wel
zijnszorg en milieubeheer. 
De Volksunie-kiezers zijn ervan over
tuigd dat de VU-mandatarissen het 
beste van zichzelf zullen geven om 
ook van Poperinge een hoeksteen te 
maken van de Vlaamse staat 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergense Steenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Taalklachtenbus 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

ZO€K€RC1^ 
• 26-jange gehuwde licentiate 
Oudheidkunde, specializatie 
Griekse numismatiek, geaggreg, 
hoger sec, onderwijs, zoekt be
trekking in Brabantse, Voor inl, 
tel, 02/56916,04, Volksvert, Dr, J, 
Valkeniers, 

• Diëtiste en kriminoloog zoe
ken werk in het Brusselse, 
nl,; Renaat Van Stallen, K, Cop-
pensstraat 72, 1990 Hoeilaart 
(02-657,37,29), 

• Man, 38 jaar, ongehuwd en 
i^onende te Mechelen zoekt 
i/y/erk. Diploma, letterzetter A3, 
Ervaring; 13 jaar in drukkerij, 4 
aar als klerk, Ref, nr,: 348, 

• Vrouwelijke bediende, 42 j , , uit 
Zedelgem (werkloos door inkrim
ping personeelsl)estand) zoekt 
werk (echtgenoot ook werkloos). 
Inl, bij G, Vanoverschelde, A. 
Scherremanspark 13, Loppem 
(050-82,52,02 's avonds of op 
kantoor 02-219,49,30), 

• 19-jarige ongeschoolde 
vrouw wenst betrekking in Bra
bantse, Voor inl, tel, Volksvert, dr, 
J Valkeniers 02/569,16,04, 

• 23-jarige jongeman, Icentiaat 
pers- en kommunikatieweten-
schappen, zoekt een betrekking. 
Hij is bereid te werken als BTK'er 
of dergelijke. Voor inltehtingen 
zich wenden: 0 . Van Ooteghem, 
senator, A Lonquestraat 31 . 
9219 Gentbrugge. Tel. 091-
30.72.87. 
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Geslaagd VU-etentje te Zulte 
Op vrijdag 19 november kwamen al 
degenen die de twee jongste jaren 
aktief geweest waren in de Volksunie-
kern bijeen voor een gezellig etentje in 
het Brouwershuis te Zulte Na de 
verwelkoming bedankte sekretans 
Walter de zeven mensen die op de lo
cale VKE-lijst gestaan hadden bij de 
jongste gemeenteraadsverkiezingen 
nl Rene Van Hoecke Eddy Dubois 
Evarist Belyls Hendrik Gons Roland 
De Coninck Georges Detailleur en 
Eelhart Peirs De Vlaams-nationale kie
zers hebben goed voor hen gestemd 
Bedankt I Verder verwelkomde hij de 
twee gasten, provincieraadslid mevr 
Huguette De Bleecker en mevr Lieve 
Baert die haar echtgenoot vertegen
woordigde Na een heerlijk aperitief en 
voorschotel sprak Huguette over het 
fenomeen dat de tijd en de feiten 
bewijzen dat de Volksunie gelijk heeft 
met haar federale en sociale bood
schap ZIJ nep allen op om voortdu
rend in het gewone dagdagelijkse le
ven te getuigen van het Vlaamsnatio-
nalisme Ely Peirs bedankte haar en 
schonk haar het jongste boek van 
Hugo Schiltz. .Macht & Onmacht van 
de Vlaamse Beweging" als herinne-
nng Het vervolg van de avond verliep 
verder in een vrolijke stemming zodat 

Het VU-sociaal 
dienstbetoon. * 
te Ninove 
De wekelijkse zitdag Sogaal Dienstbe 
toon van Georgette De Kegel gaat 
alleen nog op vrijda'g 26 november 
1982 door in het sekretariaat Zieken
fonds Priester Daens, Onderwijslaan 5 
Ninove 

, Vanaf woensdag 1 december 1982 
wordt de zitdag sociaal dienstbetoon 
verplaatst naar woensdagavond van 
17 u tot 19 u in het sekretariaat Zie 
kenfonds Pnester Daens 

Het sociaal dienstbetoon zal er afwis
selend verzorgd worden door een van 
de vier Volksuniemandatarissen 
Georgette De Kegel Renaat Rens 
Urbam Daumerie en Rik Haelterman 

De openingsuren voor het Zieken 
fonds Priester Daens vanaf 1 decem 
ber 1982 maandag 15-17 u dinsdag 9 
12 u woensdag 15-19 u vrijdag 15 
17u 

onze leidsman Ely Peirs gerust kan zijn 
dat de ganse ploeg terug als een blok 
achter hem zal staan om zes jaar 
degelijk oppositiebeleid te voeren 

Waller BAETEN 

„Naar een Vlaamse 
spaarbank?" 
te Aalst 
Godfried Van de Perre (voorzitter van 
de Vlaamse personeelsviering van de 
ASLK) spreekt over Naar een Vlaam
se spaarkas, van slogan naar koncept 
Deze aktiviteit gaat in de bovenzaal 
van het Gulden Vlies (VU-lokaal) op 
vnjdag 10 december Begin 20 uur 
Organizatie Werkgroep politiek van 
het jeugdhuis 

OOSTVLAANDEREN 

ZO€K€RC1€ 
• Kinesiste zoekt betrekking in 
Brabant Voor inl tel Volksvert 
dr J Valkeniers 02/5691604 

• Juffrouw 19 jaar en onge 
huwd wonende omgeving Me-
chelen zoekt werk Diploma Ho
ger Technisch Secundair Onder 
WIJS afdeling kleding Ref nr 
357 

• Man 55 jaar gehuwd zoekt 
werk Werkloos ten gevolge van 
reorganizatie bednjf Diploma 
Technisch Ingenieur Mechanica 
Bijkomende kursussen werk-
huisorganizatie -I- stock beheer 
public relations marketing boek
houding lesgeven en praktische 
opleiding Ervaring 15 jaar tech
nische inspekteur 7 jaar hoofd 
technische dienst Ref nr 358 

• Man in het bezit van het 
diploma Hoger Secundair Kunst
onderwijs Bouwkundig Teke
nen' zoekt een passende be
trekking in de omgeving van Lier 
- Antwerpen - Mechelen 

Geïnteresseerden kunnen kontakt 
opnemen met volksvertegenwoordi
ger Joos Somers via het Vlaams-
Nationaal Centrum Ontvoerings-
plaats t te 2800 Mechelen (tel OtS-
2095 14) Gelieve steeds het ref nr te 
vermelden 

NOVEMBER 

25 

25 

27 

27 

ST -NIKLAAS gespreksavond over „Emancipatie door alternatief 
onderwijs" om 20 u in de Stadsbiblioteek Organizatie EVV 

GENT VUJO-RUG Orgie TD met Studio Rotation in zaal Tureoo 
Overpoortstraat 68 Om 20 u 03 40 fr voorverkoop Ingang 
50 fr 
LEBBEKE VU-overwinningsbal in zaal Wiezehof om 21 uur te 
Wieze 
DENDERLEEUW VUJO-T-dansant in zaal Riva, Parochiestraat 
te Iddergem om 20 uur Inkom 50 fr 

DECEMBER 

4 

10 

11 

GROOT-BERLARE Overwinningsbal met discobar en DJ Franky 
om 20 uur in „Donks zwembad", Donklaan te Berlare Inkom 50 fr 
ST-AMANDSBERG: VUJO brengt bezoek aan Brussel Vertrek 
om 8 u aan het gemeentehuis (per bus) Gids „Brukselbinnenste-
buiten" Bezoek aan het parlement o I v kamerlid Willy Kuijpers 
Inlichtingen bij VUJO 091-515008 
NINOVE sinterklaasfeest in ,De Denderhoeve" Burchtstraat 
Om 16 u Organizatie VU-afdelingen Ninove-Okegem-Pollare 

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

ZWALM VU-kaas- en wijnavond in zaal Maxim-Hundelgem vanaf 
20 u Steunkaart 50 fr 

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 Chns 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 

Weiteren, 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 
Mane 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 vnjdag van de maand 
om 20 u 

Het Daensisme 
te Leuven 
Tentoonstelling over het Daensis 
me in het stadhuis van Leuven 
van 27 november tot 5 december 
Open van maandag tot vnjdag 
tussen 8 u 3 0 en 1 6 u 3 0 (op 
donderdag tot 19 u 30) op zater
dag en zondag van 12 tot 18 uur 
De inkom is gratis Organizatie 
Dosfelknng Leuven 

Betoging voor ekonomisch zelfbestuur 
eindigde met klappen 

LEUVEN - Het Taalaktiekomitee had 
de voorbije week opgeroepen voor 
twee manifestaties in de studenten
stad Leuven Maandag 15 november 
een fakkeltocht voor amnestie Deze 
verliep in alle kalmte en rust en werd 
beëindigd aan het monument voor het 
station waar een korte slotplechtigheid 
plaatshad Militanten van de Marxis-
tisch-Leninistische Beweging (MLB) 
volgden alles op de voet en deelden 
onderweg ook pamfletten uit 
Woensdag de 17de was er dan een al
gemene studentenbetoging gepland 
MLB had in pamfletten gesteld dat de 
Vlaamse Beweging erg enggeestig 
dacht Vlaamse en Waalse arbeiders 

moeten solidair de strijd aangaan te
gen het grootkapitaal dat de schuld is 
van de krisis Onder dit motto wilde 
MLB dan ook opstappen achter de 
TAK-betoging Dit werd haar echter 
verhinderd door de rijkswacht die nog 
voor de betoging begon een 30-tal 
MLB-ers oppakte om eventuele moei
lijkheden te vermijden 
Iets na achten zette de betoging zich in 
gang Z o n 400 studenten hadden de 
oproep beantwoord wat gezien de 
zeer korte mobilisatieperiode als een 
sukses mag beschouwd worden Ook 
het voltallige VUJO-bestuur was aan
wezig De betoging kende een rustig 
verloop Zowel de eis „Vlaamse cen

ten in Vlaamse handen' als amnestie-
liederen klonken regelmatig door Leu
ven Dank zij het zeer sterke politie-op-
treden konden betogers en tegenbeto-
gers gescheiden gehouden worden 
Alles bleef beperkt tot wat over en 
weer geroep 

Aan het einde van de betoging werden 
de studenten toegesproken door VU-
senator Walter Luyten Hij herinnerde 
aan de tijd van de Leuvense kwestie 
toen duizenden studenten op straat 
kwamen voor Vlaamse eisen Nu is 
het veel moeilijker De huidige Vlaams-
gezinde studentengeneratie moet dan 
ook als heel wat moediger beschouwd 

worden Zij hebben een opdracht Leu
ven moet terug een Vlaamse studen
tenstad worden Tot slot werd De 
Vlaamse Leeuw gezongen 

Daarmee was de kous echter nog met 
af Zolang er nog politie of njkswacht 
te zien was bleef alles nog betrekkelijk 
rustig Maar eens die weg gebeurde 
heti Alles bleef gelukkig beperkt tot 
dreigementen van weerszijden Toch 
vielen er enkele rake klappen maar 
belangrijker dan deze , doorslaggeven
de argumenten" blijft het sukses van 
de betoging' 

Winfried Vangramberen 

Verkiezingen 
nieuw bestuur 
VUJO-VUB 
Zoals de statuten het voorschnjven 
moet er ieder jaar in het begin van de
cember een nieuw bestuur verkozen 
worden voor onze vereniging 

Dit jaar zal dit plaatsvinden op woens
dag 1 december om 13 u in lokaal 
C-113 Het bestuur bestaat uit tien 
mensen voorzitter . ondervoorzitter 
sekretans penningmeester, verant
woordelijke publikaties verantwoorde
lijke Akademisch Ziekenhuis Jette 

-verantwoordelijke aktie en propagan
da en drie gekoopteerden 

leder gewoon lid ( = studenO kan zich 
kandidaat stellen voor een bepaalde 
funktie (maar de kandidaten-voorzitter 
moeten wel al minstens een jaar lid 

• zijn) 

Vandaar deze dubbele oproep 
— indien je zin hebt je handen uit je 
mouwen te steken en in het bestuur te 
zitten, stel je ̂  dan kandidaat en geef 
ons een seintje (ten laatste de dag 
voor de verkiezingen) 
— indien je geen kandidaat bent 
word je vnendelijk uitgenodigd deel te 
nemen aan de stemming tijdens de 
algemene vergadenng 

Het nieuwe bestuur begint zijn man
daat de dag na de verkiezingen 
Kontaktadres Luc Van den Weygaert 
voorzitter. De Ster 11 te 2540 Hove, 
03-4553808 

5de vormings-
weekend 
VU-arr. 
Dendermonde, 
nieuw sukses 
De vzw 't Vestje, socio-kultureel en 
Vlaams-nationaal ontmoetingscen
trum organizeerde voor de vijfde maal 
een vormingsweekend in Wallonië De 
organizatie werd zoals gewoonlijk in 
handen genomen door het echtpaar 
Herman en Mana Van den Abbeele 
Tweemaal per jaar, nl Pasen en Aller
heiligen bezint het VU-arrondissement 
zich op een weekend over het wel en 
wee van de Vlaams-nationale politiek 
Ditmaal werd Mormant uitgekozen en 
57 deelnemers waren in konklaaf bij
een van vrijdagavond 29 oktober tot 
maandagavond 1 november De voor
middag werd gewoonlijk besteed aan 
studie en vorming met als voornaam
ste hoofdstuk „Evaluatie gemeente
raadsverkiezingen" De namiddagen 
werden gevuld met wandelingen tus
sen de 5 a 12 km voor sommigen te 
veel en voor anderen te weinig km 
Herman Van den Abbeele die de 
omliggende bossen als zijn broekzak 
kent, loodste de groep langs mooie en 
soms moeilijk begaanbare bospaden 
De avonden werden verzorgd door 
artiesten uit de deelnemersgroep, zo 
kregen wij een goochelavond, een 
wedstrijd met diverse binnenhuisspe-
len en een avondwandeling De<lagen 
werden besloten met een napraatje 
zonder verplicht sluitingsuur W O 
werd als amateur-fotograaf gevraagd 
om een reportage te maken, wat hij 
aanvaardde Heelwat mensen hebben 
op alle mogelijke manieren geposeerd 
voor deze cameraman Volgens de 
jongste benchten was deze amateur
fotograaf vergeten een film in zijn 
toestel te steken 
Gelukkig waren nog andere fotografen 
aanwezig 
Het weekend verliep in een zeer aan
gename rustige sfeer Iedereen was 
tevreden en de meesten zegden toe 
voor het Pasen-weekend 
Wie graag meegaat schnjft zich in op 
het sekretanaat van de vereniging van 
't Vestje Oude Vest 123 te Dender
monde (tel 21 0606 Ann Troch) Het 
aantal inschrijvingen is beperkt en de 
eerste ingeschrevenen komen in aan
merking 

MV 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Bnistraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

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

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-41 2589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45. 1000 Brussel 

Tel 51161 33 Prive 5690318 

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

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE Littoral 

"^ uitgebreide keusbemeubelde villa s-appart -enstudio's 
in alle priisklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katatogus met toto s 

IEOPOLDII-I«AN:205 
itSS OOSTDUINKERKE 
TEL OSI/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel 5821441 

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

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenvy^eg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open v.ni 10 tot 19 u 30 Zondag en nn.itul.tg gesloten 

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

Platteau-Lievens, 

Portugeesstraat 9, 
1780 Teralfene 
Tel 053-667456 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek 

Merchtemsestwg 36, 
1810 WEMMEL 
Tel 4600410 

poggenpohi 
e a moderne of massieve 
KEUKENS 

Kuchen-Zentrum 

Belgielei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 03/23007 72 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39. 9160 Hamnrie 
Tel 052-478809 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03/2356575 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 lot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 
, Tel 02-2681402 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 

Tel 015-71 1240 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

B + M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerkan 

Gasthuisstraat 428 
1760 ROOSDAAL 

Tel 054-330687 

Loodgie ter i j sanitair, zink, gas, 
roof ing, w a t e r v e r w a r m e r s , 
s c h o u w v e g e n en regelen 
mazou tb rande rs 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426,19.39 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

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

ALARMSYSTEMEN 

an t i - b rand en - i nb raak ; ta l r i j ke re fe ren t ies . 
D e n E e c k h o f s t r a a t 2, 2520 E d e g e m - A n l w e r p e n . 
Tel . 03-440.26.86. B e s t e k o p aanv raag . 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

Gevraagd voor plak en in-
pakwerk (van reprodukt ies) 
dame of heer die dit thuis 
k a n doen Per s tuk 25 B f r 
Inl Sa tu rnus , Kerke t iend 31, 
4731 GE O u d e n b o s c h / N e d 
tel 0031-1652-7866 (na 19 U 
7867) (Adv. 1481 

TTn* 
ENMOCKEN 

moeilijke maten,/ 
akkundige retouche -

aMmurktewaalMr / 1 

^ ¥ermees Q*̂  
D 

inCNHOUWIMVf n U AimilIIIMNTal.>IU.U 

P.VB.A. ORGANI-COMP Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN" 
Tel 02-251 11 36 

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsslichtingen 

. Over het ganse land 

lustrerie 

mare 
de vriésè 
bar. fuzfcttelaan 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 . 
baan brugge kortr i jk 

GELD 

onmiddelli jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

PVBA SIMILLON 
Tu i tenbe rgs t raa t 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 
lo l mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel 054-3337 56 

Drukkeri j A.D.B. 

Kerks t raa t 222 

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

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

Tel 0 2 / 2 6 9 5 0 8 0 

n.v. de winne - uyttendaele 

hande lsdrukken j t ype - o f fse t 
fabnkat ie onnslagen - zakomslagen 

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

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

qZTv STUDIO 
•^-^ DANN 
02-42869 84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

ötO' ,^\^^ 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31 13 76 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
f^ARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel. 03-216.34.16 
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Mensen van bij ons 

SINT-NIKLAAS - Het zit er nog 
altijd in dat tussen Kerstmis en 
nieuwjaar de kazernes van de 
Belgische strijdkrachten potdicht 
gaan. Naar verluidt uit 
bezuinigingsoverwegingen. 
Bij de bespreking van zijn begro
ting in de Kamer heeft defensiemi
nister Vreven daaromtrent geen 
uitsluitsel gegeven. 
Maar de kommunisten en andere 
potentiële belagers van ons demo-
kratisch vrij landje zijn bij deze dus 
onomwonden verwittigd: de piot
ten zijn de laatste week van de
cember niet in staat van paraat
heid. 
Het kan lachwekkend lijken en het 
is het ook. 
Net zoals trouwens het antwoord 
van minister Vreven op een inter
pellatie van VU-kamerlid Verniers, 
aan de vooravond van het Wapen
stilstand-feest jL: „Nee, op het 
budget van landsverdediging is 
geen enkel bedrag voorzien om 
de voorbereidingen te treffen 
voor de installatie van nieuwe 
middellange afstandsraketten" 
O ,Ja, met de installatie moet 
niet worden gewacht tot de af
loop van de onderhandelingen in 
(Xenève is gekend. Het is dan wel 
best mogelijk dat de raketten 
moeten worden ontmanteld inge
val de onderhandelingen tot een 
goed einde worden gebracht." 
De bespreking van de (opge
bruikte) defensiebegroting 1982 
ging net niet onopgemerkt voor
bij dank zij de tussenkomst van 
(reserve)kolonel en VU-kamerlid 
Jan Verniers uit Sint-Niklaas. Hij 
suggereerde het niet alleen, maar 
hij zei het met overtuiging: met 
het oog op bezuinigingen, maar 
ook met de bekommernis de be
schikbare krachten te gebruiken 
voor een degenen defensie
macht is het dringend aangewe
zen in vredesti jd onze leger-
luchtvloot alvast op te doeken. 
Verniers diende terzake een kon-
kreet wetsvoorstel in. Tot zelfs 
op de perstribune was er enige 
hilariteit 

(Jan Verniers is tevens ere-voorzitter 
van de Vlaamse Oudstrijders 
SL-Niklaas.) 

De luchtmacht opdoeken? 
Jan Verniers: „Dit ene voorstel, 
dat door sommigen gewild ver
keerd werd begrepen, past in een 
hele reeks besparingsmaatrege
len die ik aan de minister heb 
gedaan. 
Niet alleen bij gelegenheid van 
deze interpellatie. Ook eerder in 
kommissievergaderingen: bij een 
banket ook. 
Toen de heer Vreven bijvoorbeeld 
pleitte voor de aanschaf van nieu
we artilleriewapens." Omdat de 
tuigen waarover wij momenteel 
beschikken niet precies genoeg 
schieten. „Nee, mijnheer de mi
nister zei ik toen, ze schieten wel 

zeer precies maar volgens som
migen niet ver genoeg." 
Als kolonel bij de infanterie ben ik 
allicht niet best geplaatst om te 
oordelen over de slagkracht van 
zee- en luchtmacht, maar in het 
parlement stel ik wél vast dat ook 
ten bate van een slechte defensie 
met miljarden verkwistingen 
wordt gegoocheld. 
Geregeld wordt dan geschermd 
met de dooddoeners van de 
NA VO-verplichtingen. 
Wel, precies wat dat betreft blij
ven wij ook vandaag schromelijk 
in gebreke en de defensieminister 
weet dat beter dan wie ook. Net 
als zijn kollega Tindemans van 
Buitenlandse Betrekkingen. Aan 
die dubieuze houding moet een 
einde komen. Ofwel moet de rege
ring maar de beslissing nemen nog 
meer miljarden in defensie te ste
ken om effektief de NAVO-ver
plichtingen militair-stipt na te ko
men. Dan zou dan hun keuze zijn, 
niet- de mijne. Ofwel moet het 
gedaan zijn met volksvérlakkerij 
en moeten de ministers van 
Landsverdediging en van Buiten
landse Zaken de uitdrukkelijke op
dracht krijgen ervoor te zorgen 
dat onze defensieverplichtingen 
ten aanzien an de NA VO behoor
lijk verminderd worden. Daar ben 
ik op uit." 

— Aan het adres van minister 
Vreven heeft u tal van voorbeel
den gegeven inzake mogelijke 
besparingen. Maar hij bleek er 
duidelijk niet happig op te zijn. 
Uw voorstel voor afschaffing 
van de luchtvloot heeft hij zelfs 
nauwelijks in overweging geno
men-
Jan Verniers: „Als ook de defen
sieminister ernstig wil besparen 
dan is een herdenking van onze 

N\ s 

defensiemacht onvermijdelijk. Wat 
dus ook bij de goedkeuring van de 
defensiebegroting '82 in de Kamer 
niet is gebeurd. 
Ik heb er de minister ook op 
gewezen dat veel defensie-uitga
ven nagenoeg niets te maken heb
ben met landsverdediging. 
En dat gaat dan van de pensioe
nen van de rijkswachters op de 
defensierekening tot de aankoop 
van F-16 vliegtuigen die meer te 
maken hebben met politiek-com-
merciële overwegingen dan met 
de levensnoodzaak van landsver
dediging... " 

•«•IONS BU^ 

— In uw agressieve uitval tegen 
de aankooppolitiek van defensie 
blijken de gevechtsvliegtuigen 
en de engagementen voor plaat
sing van nieuwe kernraketen (de 
Pershing 2) de miljardenspits af 
te bi j ten-

Jan Verniers: „Staar u op deze 
voorstellen niet blind. Ik heb ook 
getracht aan de minister duidelijk 
te maken dat een miljardenbespa
ring begint met de eerste frank die 
niet verkwist wordt. Zulks is voor 
de volle tweehonderd procent van 
toepassing op het leger 
Vooral voor de aankoopkommis
sie van defensie, die ik hoop als 
parlementslid te kunnen ontbolste-
ren. 

DB VCAHiN6^ 

Misschien mik ik te ver, maar ik 
meen precies te mikken." 
— Wat moet er volgens kolonel 
Verniers dan in het Belgisch le
ger, in de defensiepolitiek van dit 
land, dringend gewijzigd wor
den? Met het oog op besparin
gen onder andere.? 
Jan Verniers: „Spijker mij nu ook 
niet vast op die paar konkrete 
voorstellen die ik in de Kamer 
tijdens een korte toespraak kon 
formuleren. 

Een drastisch bezuinigingsbesluit 
zou uiteraard zijn onze landsver
dediging meteen op te doeken. 
Precies omdat ik vind dat wij ons 
moeten wapenen tegen elke oor
log — ook tegen die met konven-
tionele wapens — ben ik hoege
naamd geen voorstander van zo
geheten unilaterale ontwapening. 
Ik geef het toe: ik ben niet de vlag-
gedrager in vredesoptochten. Ik 
sta achter de betogers tegen 
atoomraketten. Maar laat ons niet 
vergeten dat er ook middelen 
voorhanden zijn voor chemische 
een biologische oorlogsvoering. 
Hoewel ik dus duidelijk in de Ka
mer betoogd heb tegen de installa
tie van nieuwe kernraketten in ons 
land heb ik vooral getracht het 
gehele konventionele defensiebe
leid overhoop te gooien. 
Elke besparing begint met de eer
ste frank. De minister heeft be
weerd inspanningen in die zin te 
willen opbrengen. Ik heb hem op 
zijn woord genomen. 
Welnu, ik begin met onder meer 
vast te stellen dat van de niet zo 
lang geleden aangekochte gepant
serde verkenningsvoertuigen 278 
CVRT-tuigen terug naar de fabriek 
geroepen zijn omdat ze niet deu
gen. Belangrijke pantserfouten 
vertonen. 
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Meer algemeen stel ik vast dat de 
defensiebudgetten voor aankoop 
van tuigen en materieel, eens ver
deeld over de land-, lucht- en 
zeemacht snel opgebruikt zijn en 
er naderhand fameuze bijkredie
ten nodig blijken voor inbouw van 
wisselstukken die men niet voor
zien had 
De aankooppolitiek van het leger 
dient drastisch herzien te worden 
vooraleer een defensieminister 
ons kan overtuigen dat hij aan 
bezuinigingen toe is. 
Maar er zijn nog andere dingen. 
Voor mijn part: laat ons meteen 
onze militaire hulp aan Zaïre af
schaffen. Een klein miljard zo met
een bespaard! 
Dat vereist natuurlijk een grote 
dosis moed van de minister van 
Buitenlandse Betrekkingen. 
En ook, waar zijn al die militaire at- ^ 
tachés goed voor in strategisch 
weinig belangrijke plaatsen? 
Overigens moet men eens de 
moed hebben alle posten op de 
begroting van Landsverdediging 
te schrappen die niets met onze 
defensie te maken hebben! 
Uiteindelijk is er dan inderdaad 
mijn voorstel om de luchtvloot in 
vredestijd op te doeken. 
Weetje, één F 16 kost 17 miljoen 
dollar of nagenoeg 800 miljoen 
frank. Daar komen uiteraard in 
lengte van jaren de keroseen- en 
onderhoudskosten bij! 
Miljarden om bij een militair kon-
flikt deel te nemen aan een lucht-
gevecht op een frontlijn van 
50 kilometer, tussen Kassei en Aa
chen. 

Niet bij de luchtmacht ook niet bij 
de land- of zeemacht komen wij 
militaire NAVO-afspraken na, of 
laten wij verstek gaan bij de oplei
ding. Volgens NA VO-normen zou
den onze piloten 240 vlieguren bij 
de opleiding dienen te presteren. 
Wij noteren gemiddeld 140 oefen
uren. Een soldaat bij de landmacht 
zou normaal na zijn opleiding 60 
trainingsdagen (maneuvers) moe
ten halen. Ik noteer gr niet eens 24 
per milicien. 
Als het de defensieminister ernst 
is met zijn bezuinigingszorg én 
met zijn kommer om de landsver
dediging dan kan hij uiteindelijk 
slechts één besluit nemen: één 
defensiemacht, in samenspraak 
met andere NAVO-bondgenoten 
gedegen uitbouwen. 

fatale explosie 
Dit is geen pleidooi voor ontwa
pening? 

Jan Verniers: „Dat is wél mijn 
zorg, maar ik geloof dus geenszins 
in eenzijdige ontwapening. 
Op de eerste plaats vind ik het on
verantwoord dat via het defensie
budget miljarden worden verspild. 
Vandaar mijn besparingsvoorstel
len. 
Maar willen wij als klein landje zelf 
iets losweken inzake ontwapening 
dan kunnen we alvast beginnen 
met die Pershing 2-raketten niet 
op ons grondgebied te dulden en 
ook onze luchtvloot af te bouwen. 
Beiden zijn toch instrumenten bij 
uittek in de NA VO-strategie, waar
van ik vrees dat zij teveel op 
afschrikking is geënt 
Het is nog niet zolang geleden dat 
de Amerikanen haast paniekerig 
reageerden toen de Russen in 
Cuba raketten wilden installeren. 
Dat de Russen eenzelfde agres
sieve reaktie hebtien nu de NA VO 
in West-Europa (dus eveneens op 
luttele minuten-afstand van de 
Sovjetunie) nieuwe atoomwapens 
willen installeren... Ik wil niet mee
spelen met het verder uitbouwen 
van een afschrikkingsstrategie die 
tot fatale paniekerige explosies 
kan leiden." 

(hds) 
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