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WANNEER dit speciale „Wij"-nummer bij 
de 60.000 VU-leden aan huis Icomt, loop 
de verkiezingscampagne zowat naar 

haar einde. Nog net de tijd voor een laatste pro
pagandistische inspanning, een laatste overtui
gend gesprek met of brief naar vrienden en be
kenden. Een kenmerk van deze verkie
zingsstrijd is immers dat er tot op de valreep 
veel twijfelaars en niet-overtuigden zijn. Een 
groot deel daarvan vooralsnog voor de VU win
nen: dat blijft onze taak tot het allerlaatste 
ogenblik. 

De campagne van de kleurpartijen, gesteund 
door een honderden miljoenen-propaganda, 
heeft de toekomst allesbehalve duidelijker ge
maakt. De CVP voert haar zoveelste superman 
ten tonele. Na een VdB of Tindemans ,,met wie 
het allemaal anders moest worden", is het nu 
Martens ,,met wie alles hetzelfde moet blijven". 
Het is een bedenkelijk verschijnsel dat Vlaande-
rens voorlopig nog grootste partij, die voor zich
zelf het privilegie van permanente machtsuitoe
fening heeft opgeëist, de problemen van deze 
tijd verengt tot personenkultus en dat zij in 
Vlaanderen onfair en leugenachtig uithaalt te
gen al wie een vraagteken durft plaatsen achter 
de alleenzaligheid van Martens. Even bedenke
lijk is dat de CVP, die bits en onheus te keer 
gaat, tijdens heel deze verkiezingscampagne 
slechts één liefdesverklaring heeft afgelegd: 
aan haar rabiaat anti-Vlaams zusterpartijtje de 
PSC, bij monde van haar minister Dehaene. 

Van wijsheid en staatsmanszin is ook bij de 
SP weinig te merken. Ze heeft zich opgesloten 
in het louter-elektorale Van Miert-koncept dat 
geen uitzicht biedt op de toekomst en dat in zich 
het gevaar draagt van een noodlottige polari-
zatie. 

Over de PVV kan men kort zijn: achtervolgd 
door haar niet-ingeloste verkiezingsbeloften 
van 1981 is zij veroordeeld tot de toezegging dat 
er morgen gratis wordt geschoren. 

De grote uitdaging voor de Volksunie blijft, 
ook tijdens de laatste dagen van de campagne 
de honderdduizenden kiezers te bereiken en te 
overtuigen die in het verleden nog niet op haar 
stemden maar die herhaaldelijk, bij peilingen en 
enquêtes, het nut en de noodzaak van de VU 
hebben onderstreept of toegegeven. Tot ver 
buiten de grenzen van ons huidig elektoraat zijn 
de Vlamingen overtuigd van het Vlaams nut en 
de Vlaamse onvervangbaarheid van de VU. Dat 
de VU niet alleen betrouwbaar Vlaams is, maar 
dat zij tevens het redelijk alternatief vormt en dat 
duurzaam ekonomisch herstel slechts mogelijk 
is als het beleid een Vlaamse ombuiging krijgt: 
ziedaar de boodschap die wij met onverminder
de kracht tot de allerlaatste sekonde moeten uit
dragen. Elke bijkomende stem voor de VU ver
groot de kans dat Vlaanderen straks op eigen 
vleugels vliegt en verkort de tijd die ons daar
van scheidt. 

Een Vlaanderen op eigen vleugels kan de 
vlucht naar de toekomst aan: voldoende werk 
waarborgen aan onze mensen en ervoor zorgen 
dat ze aan dat werk méér overhouden. Meer 
werk en minder lasten, het kèn. In een vrij Vlaan
deren ! (tvo) 
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voor een vrij Vlaanderen 
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en WIJ 
Wi] ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zip 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaadbrie-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
bneven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

Primeur 
Toen op maandag 23 september 11 

Made rad» de nummers van de verkie
zingen werden bekend gemaakt, trok 
LeoThys, stichter van VU-Zandhoven 
en gemeenteraadslid en thans 3de kan-
(fidaat op de VU-Provincielijst, onmid-
deBjk naar zijn zolder om de nog reste
rende nummers 10 van een vorige ver
kiezing te halen en reeds een half uur 
later waren deze nummers reeds ge
plakt te Zandhoven-Puldertxjs Vaneen 
primeur gesproken i 

G.T., Zandhoven 

Wij op de trein 
Dagelijks merk ik op dat de meeste 

treinreizigers een innerlijke drang naar 
emge vorm van lektuur tonen, zodra ze 
de trein opstappen 

Een betere propaganda voor de VU 
en het weekblad WU zal moeilijk te vin
den zijn d<in dat er op iedere trein en in 
ieder kompartiment een Wi) te lezen 
valt 

L.D., Zwijnaarde. 

Vlaanderen eerst! 

Dat en niets anders is de inzet van de 
komende verkiezingen Dat betekent 
heel konkreet 

1 De nationale regering moet afge
bouwd worden ten voordele van de 
deelregenngen 

2 De deelstaat Vlaanderen moet be
schikken over die belastingen die hij 
aan de eigen mensen vraagt Betere 
straatstrukturen betekenen ook minder 
belastingen Wie zelf wil uitgeven moet 
zorgen voor eigen inkomsten 

3 Vlaanderen dat meer dan 60 % 
van de belastingen betaalt, heeft recht 
op 60 % van de betrekkingen (taalka-
ders van 50/50 zijn onrechtvaardig') 
Hierdoor komt er werkgelegenheid voor 
tienduizenden Vlamingen i 

4 Een Vlaams kind is zoveel waard 
als een Waals kind De lat moet gelijk 
liggen tussen de schoolnetten, maar 
eerst en vooral tussen Vlaanderen en 
Wallonië De federalisenng van het on-
dera/ijs IS een elementaire en dwingen
de eis Het gaat met op dat het onder
wijs in WalloniQ duurder kost per kind 
dan in Vlaanderen en er toch nog 2 000 
leerkrachten meer zijn dan in Vlaande
ren voor minder kinderen i 

5 De grondwet moet zo vlug moge 
lijk gewijzigd worden en in dit land moe
ten drie staten komen Vlaanderen 
Wallonië en de Oostkantons (Duitstali-
gen) Deze laatsten kunnen eventueel 
via een eerlijk referendum kiezen tot 
welk landsgedeelte ze willen behoren' 

6 De bestuurstaal in Vlaanderen is 

het Nederlands Dan is het gedaan met 
Happart en anderen' De Voerstreek is 
en blijft Limburg = Vlaanderen i 

7 Radikaal zelfbestuur sluit de soli-
danteit met uit, integendeel' Maar eerst 
moet rechtvaardigheid aanwezig zijn > 

8 In alle diensten die nog centraal 
blijven moet de verhouding 60/40 toe
gepast worden 

9 In het onderwijs in Vlaanderen 
moet plaats zijn voor objektieve Vlaam
se geschiedenis Er moet een positie
ve verdraagzaamheid groeien 

10 BIJ de kamerverkiezingen van 
1981 bekwamen de Vlaamse socia
listen 744 585 stemmen, goed voor 26 
zetels, de franstalige socialisten met 
765 055 stemmen bekwamen 35 ze 
telsi Nog straffer de VU met 588 431 
stemmen kreeg 20 zetels, de Waalse 
PRL met 516 050 stemmen kreeg 24 
zetels Nog straffer voor het behalen 
van 1 zetel heeft de PRL nodig 21512 
stemme, de PS 21 858 stemmen, de 
PSC 23 928 stemmen De Vlaamse par
tijen voor 1 zetel PVV 27 745 stem
men, de SP 28 637 en de VU zelfs 
29 421 stemmen En zo duurt die kome
die ten nadele van Vlaanderen reeds 
150 jaar 

Het kan veranderen, alleen dan, wan
neer alle Vlaamse verkozenen uit alle 
Vlaamse partijen één front vormen en 
het partijbelang ondergeschikt maken 

aan het Vlaanderen eerst i 
WIJ hopen dat 13 oktober een keer

punt wordt' 
Werkgroep IJzerbedevaartkomitee-

kanton Maaseik. 

Wandeldag 
Precies 3 jaar geleden (september 

1982) kwam het in het Brugse tot een 
intense samenwerking met het oog op 
de,,auto-arme zondag" van 14 novem
ber '82 

Op de door de Bond van Grote en 
Jonge Gezinnen georganiseerde pers-
konferentie werd afgesproken het met 
bij een expenment te laten, maar door 
ervanng gerijpt, nieuwe auto-arme da
gen voor te bereiden 

Het is bij deze voornemens geble
ven , nadien mochten we weliswaar in
spiratie leveren voor trein-tram-bus-
dagen doch het veel ruimere opzet (me
morandum over welzijnsbeleid en aan
dacht voor woonomgeving en verkeers
veiligheid) werd met meer publiek ter 
diskussie gesteld 

Vanzelfsprekend juichen we ook het 
initiatief van een,, wandeldag" toe Het 
ware niettemin spijtig zo deze wandel
dag moest dienen als surrogaat voor 
wat eerder met zoveel enthousiasme 
werd aangepakt 

Guido Van In, Brugge. 

Net zoals toen 

De burcht der heren van P(i)eters-
heim-Lanaken werd opgericht in 1127, 
in 1302 woonden er de Maaslandse rid
ders die vermeld worden in de kronie
ken betreffende de Guldensporenslag 
te Kortrijk Inderdaad, onder de leiding 
van Willem van Gulik hogeproost te 
Maastncht, die een kleinzoon was van 
Gewijde graaf van Vlaanderen, trokken 
een paar honderd ,,Maselanders" te 
paard naar Kortrijk om er de voorhoe
de te vormen van het Vlaamse leger, sa
men met andere „Oostheren" onder 
andere uit Stem en Horn Op het Groe-
mngeveld streden zij echter te voet om 
zich met boven de andere strijders te 
stellen Onder hen dus ook de heren 
van Pietersheim met hun gevolg van 
edellieden en schildknapen 

Van uit Pietersheim vertrokken onze 
voorouders in 1302, omme tiand te be-
scermene" zoals een kroniekschrijver 
het heeft uitgedrukt, tegen de Franse 
overheersing en annexatiedrang, het
geen een even onverwachte als beslis
sende zege heeft opgeleverd, die wij op 
elke 11 juli herdenken En dit doen wij 

Het énige weekblad dat Vlaams-nationaal schrijft! 

Abonneer nu op WIJ 

met fierheid omdat de Maaslandse bij
drage met gering was 

Mogen wij dus verwachten dat de 
Maaslanders op 13 oktober aanstaan
de in het kieshokje ook aan Vlaanderen 
zullen denken' 

J.G., Maasmechelen. 

VERENIGD IERLAND 
IN NAVO? 

Juist terug uit Ierland, dat samen met 
IJsland het enige met NAVO-lid in West-
Europa IS Men IS bezig Ierland te dwin
gen lid te worden van de NAVO Uit ver
schillende kontakten met de leden van 
Sinn Fein (= Onszelf Blijven) en IRA 
blijkt dat uitgelekt is dat de VSA en En
geland pogingen doen om Eire (Repu
bliek Ierland) en Noord-lerland zicht te 
laten verenigen op voorwaarde dat het 
Verenigd Ierland lid wordt van de NA
VO Ierland IS van een groot militair be
lang Premier Gonzalez van Spanje 
wordt gepraamd om m de NAVO te 
stappen en Griekenland om er met uit 
te stappen Als heel Europa gemilitari-
seerd is, zijn we dan dichter bij de vre
d e ' Ik denk van met' 

Sinn Fein en de Ira zullen zich met al
le middelen verzetten tegen het Ierse 
lidmaatschap van de NAVO Dne ver-
scfiillende bronnen, Sean O'Brady in 
Killarney, Leen Van Dommelen die al 10 
jaar in Kilvarna woont en Ame Ne Mhu-
chadha, assistent direkteur van de 
persdienst van Sinn Fein, alle dne rea
geerden negatief op de NAVO-plannen 

Dublin IS even gunstig tegenover de 
bewust (Zuid)leren als Brussel tegen de 
Vlamingen De Ierse taal, het Gaelic, 
wordt met lippendienst bevorderd Al
le leren worden geacht hun naam in T 
Engels te schrijven Als je dan je naam 
alleen in 't Gaelic schrijft krijg je regel
matig last met de politie, als die je staan
de houdt 

Als we de laatste dag even Noord-
lerland (N I) binnenrijden verbiedt de 
chauffeur van de bus mij 'n foto te ne
men door de voorruit, van de Britse mi
litaire versterkingen ,,Ze zouden je ca
mera afnemen en de film eruit halen" 
In Enmskillen een stadje in N 1 zijn er 
3 barrikaden m de hoofdstraat, aange
legd door 't Britse leger Denk dat 'ns 
in in je eigen gemeente' 

Ierland, ik bedoel dus Zuid-lerland, is 
een aangenaam toeristenland en met 
duur Aanbevolen 

Ierland werd 800 jaar wreed onder
drukt door de Britten tot het in 1922 na 
een bloedige burgeroorlog onafhanke
lijk werd Het is te begrijpen dat de le
ren met graag zullen samenwerken met 
de Entten R.d.N., Nljlen 

Amper 10 dagen scheiden ons van 13 oktober. Uit
gerekend in deze verkiezingstijd worden de „bindin
gen" onthuld. Elke kritische krantelezer kan nu dage
lijks vaststellen wie met wie samenhokt. Want het is ook 
U toch reeds opgevallen dat de standpunten van de 
Volksunie sinds enkele weken helemaal niet of slechts 
zeer beperkt en erg onvolledig worden weergegeven 
door de verschillende „gekleurde" dagbladen!? 

D
E Vlaams-nationalisten kun
nen op geen enkel dagblad 
rekenen als het er écht op 

aankomt Gelukkig hebben zij wel 
een eigen weekblad Dit blad 

WIJ brengt wekelijks informatie 
uit het hart van de Vlaamse opinie 
Waarbij alle maatschappelijke inte-
ressepunten aan bod komen Poli
tiek natuurlijk Maar ook sport, bui
tenland, kultuur, toensme, humor 
en nieuws uit de honderden VU-
afdelingen Informatie die U ner
gens anders leest 

Een overtuigd Vlaams-
nationalist heeft of neemt een 

abonnement op WIJ Opdat hij we
kelijks oprecht, degelijk en onom
wonden geïnformeerd wil blijven 
over alles wat hem interesseert en 
hem ter harte gaat Opdat hij gewa
pend zou blijven tegen de schijn-
waarheden van de andere media 

Nog geen 4 frank... 
WIJ IS veruit het goedkoopste 

blad van Vlaanderen Een jaara
bonnement kost slechts 1200 
frank Nog makkelijker is het 
systeem van de doorlopende op
dracht maandelijks gaat er 100 
frank van uw bank- of postrekening 

af, en dit zolang U de opdracht met 
verbreekt Voor 25 frank per week, 
of nog geen 4 frank per dag, krijgt 
U dan week na week ons blad in uw 
brievenbus 

Ais U nog geen abonnement 
hebt, aarzel dan met Stuur on
derstaande bon op en wij doen het 
nodige Alleszins bedankt voor het 
vertrouwen i 

> ^ 

Bon 
(voornaam en naam). JA, Ik, 

wonende te (adres) 
ga in op uw voorstel en neem een abonnement op WIJ - Vlaams-nationaal 
Weekblad 

D Ik stort vandaag nog 1200 frank op rekeningnummer 000 - 0171139 -
31 van WIJ, Barnkadenplem 12,1000 Brussel (*) 

of 

D Ik onderteken een doorlopende opdracht van 100 Frank per maand 
Ik wacht op de toezending van dit dokument door de abonnemente
nadministratie van WIJ Ondertussen krijg ik reeds het weekblad (*) 

Handtekening en datum 

(*) Schrappen wat niet past 

Deze bon opsturen naar WIJ, Barrikadenplein 12,1000 Brus
sel (tel.: 02/219 49 30). 

m 
Vlaams-Nationaal Weekblad 
Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w 
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Maunts van Liedekerke 
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Johan Artois Hugo De Schuyte-
neer. Pol Van Den Dnessche 
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Alle stortingen van abonnemen
ten publiciteit en redaktie op prk 
000 0171139 31 van WIJ Barn
kadenplem 12 1000 Brussel CTel 
02-2194930) 

Jaarabonnement 
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33 fr 
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bergsesteenweg 41 b, 1512 
Dworp Tel 02-3800478 

3 OKTOBER 1985 



I4̂ j 
Samen 

de poort openstampen! 
Het schijnt dat nog altijd een l<wart van de mensen 

niet beslist heeft aan welke partij zij op 13 oktober hun 
vertrouwen zullen schenken. Dat zijn ongeveer 1 mil
joen Vlaamse kiezers. Op dit deel van de bevolking wor
den de volgende tien dagen alle politieke pijlen afge
schoten. Deze twijfelaars zullen het beeld van de ver
kiezingen bepalen. Ik moet er dan ook geen tekening 
bij maken: het is overduidelijk dat de uiterste inspan
ning vereist is om de Volksunie te propageren. Tot de 
laatste minuut. 

D E Volksunie beschikt 
niet over de tientallen 
en zelfs honderden 

miljoenen, die andere partijen 
zich veroorloven in de 
kampanje te besteden. Het 
fortuin dat sommige partijen 
en kandidaten er tegen 
aangooien, steekt schril en 
onbarmhartig af tegen de 
nieuwe armoede waarin 
duizenden mensen van ons 
volk zijn ondergedompeld. 

De barnum-reklame en het 
circusvertoon van de super-
veramerikaniseerde politieke 
propaganda van de 
tegenstrevers ontmoedigen 
mij niet. Integendeel. Die 
geldverspilling noem ik 
immoreel. Ze stoot me tegen 
de borst. Ze is trouwens niet 
meer doeltreffend, want de 
grens wordt zonder twijfel 
overschreden. Het zinloze is 
bereikt. Laat je dus niet 
beïnvloeden door al die 
uiterlijke schijn. 

We moeten er veeleer van 
overtuigd zijn dat onze partij 
er goed aan doet een 
propaganda te ontwikkelen 
die een boodschap brengt. 
Wij willen de mensen niet 
overbluffen. We kunnen ze 
overtuigen. En bovenal 
weten wij dat de Volksunie 
ksn'beschikken over een 
enorm kapitaal aan 
rriilitanten. Deze menselijke 

rijkdom kompenseert 
meervoudig het gebrek aan 
financiële middelen. 

De tijd van vergaderen en 
het opstellen van pamfletten 
is voorbij. Thans resten nog 
het straatbeeld en de 
persoonlijke kontakten. 
Geen enkel verkiezingsbord 
mag vergeten worden. 
Indien er kale plekken zijn in 
je arrondissement, dan 
moeten er groepen gevormd 
worden om deze op te 
vullen. De rechtstreekse 
ontmoeting met de mensen 
blijft echter de voornaamste 
troef. Hoe kortstondig ook. 
Bijvoorbeeld op markten. 
Ons prachtig boekje 
,,Vlaanderen in vogelvlucht" 
is trouwens een graag 
aanvaard geschenk. 

Ik weet dat ik kan rekenen 
op de kaderleden en 
militanten. Maar vandaag wil 
ik met aandrang alle leden 
vragen hun beste beentje 
voor te zetten. Elk VU-huis 
zou een cel van propaganda 
moeten zijn. Dit kan op 
meerdere manieren. Er zijn 
nog affichen te verkrijgen 
om voor het raam te hangen. 
Indien elk hoofdlid het vaste 
voornemen maakt om elke 
dag vijf mensen op te bellen, 
te bezoeken of aan te 
spreken, dan bereiken we 

nog een miljoen 
vijhonderdduizend 
Vlamingen door persoonlijk 
kontakt. Wat een kracht zou 
daarvan uitgaan? 
Onvoorstelbaar. 

Het komt er immers op 
aan. Gedurende dertig jaar 
ijvert de Volksunie voor de 
Vlaamse zelfstandigheid. 
Thans blijkt uit alle 
gegevens dat ons volk dit 
vrij Vlaanderen broodnodig 
heeft om meer werk te 
verschaffen, om de 
zekerheid te hebben de 
pensioenen te kunnen 
blijven betalen, om ervoor te 
zorgen dat onze mensen 
aan hun werk nog wat 
overhouden. In die dertig 
jaar werd een lange weg 

afgelegd. Thans kunnen we 
de laatste stap zetten. Indien 
de Volksunie op 13 oktober 
een overwinning behaalt, 
dan kunnen de andere 
partijen de Vlaamse 
verzuchtingen niet langer 
negeren. Dan zijn wij in staat 
de poort open te stampen 
die ons scheidt van de 
Vlaamse Staat. Gedurende 
dertig jaar stond de 
Volksunie alleen met haar 
unieke opdracht. Geleidelijk 
aan zijn de schaduwen 
gevolgd. Vandaag staan we 
opnieuw alleen. Wij zijn de 
enigen die onverbloemd 
voorop te stellen dat de drie 
pijlers van ons programma 
onlosmaakbaar met elkaar 
verbonden zijn: ,,meer werk 

en minder lasten, in een vrij 
Vlaanderen". Het ene kan 
niet zonder het andere. Dit is 
geen loze bewering, geen 
ijdele slogan. Dit is de 
nuchtere waarheid, bewezen 
uit de feiten, vastgelegd in 
menig wetenschappelijk 
rapport. 

Dit is de kern van de zaak. 
Daarover gaat het op 13 
oktober. Daarvoor moeten 
alle hens aan dek worden 
geroepen. Samen zijn we 
onstuitbaar! 

Vic ANCIAUX 

VLAAMS 
ALS DE GAAI 

Ja, waarom zouden we ons weerhouden om vrank als de gaai onze 
kleuren te fonen ? 

Wij Vlamingen in Vlaanderen en Brussel maken 60% van de landsbe-
volking uit, betalen 60% van de belastingen, leveren 60% van de dienst
plichtigen en 60 % van de kinderen in de kleuterklassen. Kortom, wij zijn 
beslist geen minderheid, maar een duidelijke meerderheid aan mensen en 
mogelijkheden. 

We willen van de anderen geen minderheid maken. Wel willen we 
onszelf zijn en de vruchten plukken van onze arbeid... ten bate van wel
vaart en tewerkstelling. Dat wil de Volksunie. 

En dat kan, als Vlaanderen op eigen vleugels vliegt. Op 13 oktober 
beslist U mee. Uw stem voor de VU. 

VOIKSUJSIE 
voor een vrij Vlaanderen 
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Het VU-verkiezingsprogramma '85 

Meer werk en 
in een vrij 

^ 

Meer werk 
De Volksunie wil dat een ein

de wordt gesteld aan het schan

daal van het half miljoen werklo
zen en de 900.000 werkzoeken
den. Zij is ervan overtuigd dat 
onmiddellijke maatregelen kun
nen getroffen worden om de 
werkloosheid aanzienlijk te ver
minderen. 

De VU ontwikkelde een dub
bel tewerkstellingsplan: een 
spoedplan tegen de jeugdwer
kloosheid, en een algemeen 
plan voor betere tewerkstelling. 

^ 

Spoedplan 
voor de jeugd 

De staat derft per werkloze 

FIER ALS 
DE ZWAAN 

Ja, wij mogen best zo trots zijn als de zwanen op het Minnewater Dat is 
geen ijdele waan. 

Onze steden zijn kultuurparels. Onze kunstenaars hebben bijgedragen 
tot het kultuurbeeld van de wereld. Ondanks verloedering zijn er nog 
unieke Vlaamse landschappen. Op dit patrimonium moeten we zuinig zijn, 
om het aan de volgende geslachten door te geven. 

Daarom wil de Volksunie dat Vlaanderen zelf kan beschikken over zijn 
eigen inkomsten en middelen ter vrijwaring van zijn schoonheid en 
leefkwaliteit, ter bevordering van de Vlaamse welvaart, tewerkstelling en 
welzijn. i r • i-

Dat kan, als Vlaanderen op eigen vleugels vliegt. Op 13 oktober beslist 
U mee. Uw stem voor de VU. 

VOIKSUNIE 
voor een vrij Vlaanderen 

Tewerkstelling en koopkracht zijn thans de belan
grijkste bekommernissen voor de meeste Vlamingen. 
Deze reële en soms pijnlijk voelbare problematiek dient 
bij voorrang opgelost te worden. Een gedurfde en dy
namisch herstelbeleid is daartoe noodzakelijk. 

De VU weet dat zulks zeker kan in een vrij Vlaan
deren. 
Het is onjuist te beweren dat er slechts een keuze is tus-

elk jaar een inkomen van 
550.000 frank. De besteding 
van dit geld aan werkverschaf
fing moet het mogelijk maken 
de aanwerving van pas
afgestudeerden of jonge werk
lozen zodanig in het bedrijfsle
ven te bevorderen, opdat tien
duizenden meteen aan de slag 
kunnen. 
n Het VU- plan: de RVA keert 
een leergeld van 15.000 frank 
per maand uit voor elke werklo
ze jongere, die door een werk
gever bijkomend aangeworven 
wordt. De werkgever past de 
rest van het normale loon bij. 
Dat 'leergeld' is uitdovend, om 
volledig te verdwijnen na 5 jaar. 

Rekening houdend met in
komsten en uitgaven betekent 
dit spoedplan voor de staatskas 
zelfs een winstpost. 

^ 

Algemeen 
plan voor 
tewerkstelling 

De VU is voorts van oordeel 
dat het beleid inzake industrie, 
sociale zaken, wetenschappe
lijk onderzoek, onderwijs en 
vorming, technologische ont
wikkeling samenhangend en bij 
voorrang dient gericht op de te
werkstelling. 

D Om het investeringsklimaat 
te bevorderen wil de VU een 
verlaging van de vennoot
schapsbelasting. Tegelijk moet 
de overheidssteun aan bedrij
ven teruggeschroefd worden en 

gericht op de levenskrachtige 
bedrijven. 
n De verhouding tussen de to
tale loonlast voor werkgevers en 
het netto-loon van werknemers 
moet verkleinen. Geautomati
seerde bedrijven moeten bijdra
gen tot de sociale zekerheid: 
ook robots moeten sociale ze
kerheid betalen! 
n De VU wil een soepele 
arbeidsorganisatie en een her
ziening van de arbeidstijd, maar 
is geen voorstander van ver
plichte arbeidsverkorting. 
D De ondernemingszin moet 
gesteund worden door een 
kosteloze ombudsdienst en het 
éénloketsysteem (geen admi
nistratieve doolhoven meer), én 
door een investeringsfonds 
voor beginnende ondernemers. 

D Samenhorigheid is meer 
dan ooit noodzakelijk. De VU 
pleit voor een breed maat
schappelijk overleg en voor ver
sterking van inspraak en mede
beheer. 

Minder lasten 
Ook wat betreft het sober-

heidsbeleid heeft de regering 
Martens V geen woord gehou
den. In strijd met haar regeer
verklaring en de slogan ,, niet 
gij, maar de Staat leeft boven 
zijn stand " heeft zij inleverin
gen opgelegd aan de burgers, 
maar niet aan de Staat. Voor 
een groot deel is de explosie 
van de uitgaven het gevolg van 
willoos toegeven van CVP en 
PVV aan onzinnige en onver
antwoorde Waalse eisen. 

De Volksunie wil dat de inie-

Omdat het moet..«i 
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Het VU-verkiezingsprogramma '85 

minder lasten 
Vlaanderen 
sen een voortzetting van het CVP-PVV-beleid en het zo
genaamd SP-alternatief. 

De VU stelt dat we slechts de krisis bij ons kunnen 
oplossen dooreen samenhorigheidsbeleid, gericht op 
twee prioriteiten : meer werk en minder lasten. Zulks ' 
kan evenwel slechts spoedig en behoorlijk verwezen
lijkt worden als de Vlaamse gemeenschap ten volle au
tonomie verwerft. 

veringen en inspanningen van 
de burgers eindelijk ten bate l<o-
men aan gans de gemeen
schap. De spiraal van de direk-
te en de indirekte belastingen is 
opgeschroefd tot boven wat 
'zonder schade kan worden ge
dragen'. 

Het is de overheid die een 
zuiniger.meer besparend en 
oordeelkundiger beleid moet 
voeren. 

^v 
Zuiniger 
besturen 

De regering moet besparen 
op de eigen administratie en 
diensten, zonder dat die bespa
ringen de burger zelf en de leef
kwaliteit in het algemeen 
treffen. 

Daarom moet voor alle over
heidstaken een kosten-baten 
analyse gemaakt worden, 
waarbij de kostprijs van de taak 
afgewogen wordt tegen het so
ciaal en ekonomisch nut ervan. 
D De centrale regering moet 
een groeiend aantal zaken over
dragen aan de gemeenschap
pen, die deze vanuit eigen in
komsten onder eigen verant
woordelijkheid zuiniger en 
meer renderend zullen kunnen 
beheren met uitschakeling van 
alle verkwistende overlappin
gen en kompensaties. 

^ 

en omdat liet 

Inspanning 
waarderen 
D De overheidssteun moet 
strikt voorbehouden blijven 
voor wie deze echt nodig heb
ben. De gelden van de ge
meenschap moeten niet dienen 
om langs allerlei administraties, 
mét kostenverlies, uiteindelijk 
terug te keren naar waar zij aan
vankelijk gehaald werden. 
n Het beginsel van de financië
le verantwoordelijk moet her
steld worden. Eigen, soms 
zuurverdiend geld, wordt 
meestal oordeelkundiger ge
bruikt dan overheidssubsidies. 
D De vermindering van de fis
kale en paraf iskale lasten is een 
dringende noodzaak: het moet 
nog de moeite waard zijn om te 
ondernemen, te werken, te 
presteren. 

^ 

Vrij 
Vlaanderen 

Met een vrij Vlaanderen be
doelt de VU een Vlaanderen dat 
beschikt over volwaardig zelf
bestuur in konfederaal verband, 
met het recht op eigen beslis
singsrecht en verantwoordelijk
heden. 

Een vrij Vlaanderen zal een 
welvarend Vlaanderen zijn om
dat Vlaanderen het kan. Wij 
hebben er de mensen, de on
dernemingszin, de werkkracht 
en de ekonomische mogelijkhe
den en middelen voor 

Een vrij Vlaanderen zal de 
Vlaamse uitstraling in de wereld 

I beter bevorderen, voor het ope- ' 

kan ! 

nen van nieuwe afzetmarkten 
en voor het scheppen van een 
goed investeringsklimaat. 

De VU eist een duidelijke be
voegdheidsverdeling tussen de 
konfederatie en de lidstaten. De 
konfederatie dient nog slechts 
de bevoegdheden over te hou
den die onmisbaar zijn om het 
konfederaal staatsverband in le
ven te houden. De lidstaten 
moeten volledig bevoegd zijn 
op fiskaal gebied. 

In de hoofdstad van de konfe
deratie, Brussel begrensd tot de 
huidige 19 gemeenten, dienen 

de beide gemeenschappen er 
op voet van strikte gelijkheid op
treden. Wat de Vlaamse ge
meenten rond Brussel betreft 
houdt zulks ook een afschaffing 
in van de faciliteiten. 

De lidstaten van de Vlaams-
Waalse konfederatie (met bijho
rend de Duitstalige gemeen
schap) moeten een eigen inter
nationale juridische rechtsper
soonlijkheid hebben, die ze de 
bevoegdheid geeft om verdra
gen te sluiten en hun buiten
landse vertegenwoordiging te 
regelen; onder meer in de Eu

ropese en internationale instel
lingen. 

Het verlenen van amnestie 
moet, volgens de VU, spoedig 
behoren tot de volle bevoegd
heid van de Vlaamse staat, en 
de Vlamingen zullen hierover 
volkomen autonoom beslissen." 

Het vrije Vlaanderen moet 
vanzelfsprekend een demokra-
tisch, pluralistisch en verdraag
zaam Vlaanderen zijn; tevens 
een vredelievend Vlaanderen 
dat ijvert voor ontspanning en 
ontwapening. 

VREDIG 
ALS DE DUIF 

Ja, vrede begint bij verdraagzaamheid. Daarom wil de Volksunie am
nestie. Daarom ook wil ze een rechtvaardig samenleven van de 
volksgemeenschappen in een konfederaal verband. 

Vlaanderen ligt op een kruispunt van volkeren. Daarom is het onze 
roeping om te streven naar vrede en ontwapening. Zelfbeschikkingsrecht 
voor de volkeren is een vereiste voor een vredevolle wereldgemeenschap. 

Vlaanderen moet zijn aandeel leveren in de ontwikkelingssamen
werking. Wij zuilen dit beter kunnen, als alle Vlamingen beschikken over 
de eigen middelen en mogelijkheden. 

Dat kan, alsVlaanderen op eigen vleugels vliegt. Op 13 oktober beslist 
U mee. Uw stem voor de VU. 

VOIKSUME 
voor een vrij Vlaanderen 
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HugoSchiltz: 

„Als Vlamingen de 
krisis te lijf gaan!" 

Brussel. - Het is geen eenvoudige opdracht om een 
toppolitil<us zoals Hugo Schiltz op amper tien dagen 
van de beslissende dag te strikken voor een vraag
gesprek. Voor WIJ maakt de gemeenschapsminister 
echter graag een half uurtje vrij. 

Ondanks de slopende kiesstrijd ziet de nu 58-jarige 
Antwerpenaar er goed uit. Zijn bruisend entoesiasme 
inspireert en motiveert. En zoals steeds word je getrof
fen door zijn nuchter-heldere kijk op de situatie. 

WIJ: Waar gaat het hem vol
gens U om bij deze verkiezin
gen? Wat is de inzet van deze 
kiesstrijd ? 

H. Schiltz: ,,Het gaat m.i. essen
tieel om de keuze van het beleid op 
een ogenblik dat Europa zich in 
een komplete overgangsfase be
vindt. En dit op allerlei gebieden. 

Zowel op het vlak van de sociale 
opvattingen, de rol van de industrie 
in de samenleving, de ekonomie 
als dusdanig, de plaats van Euro
pa m de wereld. Met bovenal de 
vraag naar de plaats van de mens 
in deze omwenteling. Zijn toe
komst, zijn levensbeeld, zijn 
kansen. 

In Vlaanderen stelt dit probleem 
zich bovendien nog op een heel 
het kader van een hem vertrouwde 
en, ondanks alles, een tikje 
vertrouwing-gevende staat. Een 
Nederlander weet dat hij als Neder
lander naar Europa toegroeit en als 
dusdanig deze overgangsfase 
moet zien door te komen. Een 
Fransman eveneens, en een Duit
ser in zijn federale republiek ook. 

De Vlaming wordt echter gekon-
fronteerd met het probleem dat hij 
zijn staatkundige ordening met 
heeft weten m orde te brengen, 
vooraleer hij deze grote Europese 
krisis te lijf moet. Hij wordt a.h.w. op 
twee fronten onder druk gezet 

Ik meen dat de Volksunie, als 
enige partij, terecht heeft ingezien 
dat de inzet van de verkiezingen er
in bestaat tussen deze twee uitda
gingen inderdaad een verbinding 
tot stand te brengen. En te stellen 

HANDIG 
ALS DE MEES 

Ja, beweeglijk en vaardig tak op tak af. Zo moeten wij Vlamingen zijn 
om de toekomst aan te kunnen. 

De veranderende wereld maakt herscholen noodzakelijk. Kreativiteit 
en bekwaamheid zijn onmisbaar 

De Volksunie wil dat de jeugd gevormd wordt in een toekomstgericht 
onderwijs. W\\ hebben ons rechtmatig aandeel in de gelden voor weten
schappelijk onderzoek nodig. 

Het kan niet dat ons onderwijs het moet stellen met 7200 frank per kind 
minder dan Wallonië. Wij moeten onze jeugd wapenen voor de toekomst, 
ter vri jwaring van Vlaanderens welvaart, tewerkstelling en welzijn. 

Dat kan, als Vlaanderen op eigen vleugels vliegt. O p 13 oktober beslist 
U mee. Uw stem voor de VU. 

dat WIJ als Vlamingen deze krisis 
moeten doormaken en te lijf gaan 
Om op die manier naar de Europe
se toekomst te groeien. Het ene zal 
met gaan zonder het andere. De 
mens heeft immers een maat
schappelijk kader nodig, ook staat
kundig, wanneer hij gekonfron-
biezondere wijze. In de andere 
Westeuropese landen is het 
meestal zo dat de burger dit trans
formatieproces meemaakt binnen 

genachtige voorstelling naar het 
publiek toe. > 

Gelukkig, alhoewel 
Het verbaast me overigens dat 

men dit in de pers met heeft opge
merkt, nl. dat ervan deze polarize-
ring helemaal geen sprake kan zijn. 
Veronderstel nu eventjes dat de 
huidige koalitie het haalt op 13 ok
tober Dan zal dit een koalitie blij
ven die, binnen haar eigen schoot, 
een polarizering kent tussen ener-

Gemeenschapsminister Hugo Schiltz •,,...het bewust beleven van onze 
Vlaamse autonomie. Dat maakt me gelukkig." 

teerd wordt met omwentelingen 
van dergelijke omvang." 

Polarlzatie is opge
drongen en leugen
achtig 

WIJ: Dreigt de Volksunie niet 
tussen twee stoelen te vallen tij
dens deze verkiezingen: ener
zijds het socialisme en ander
zijds het roomsblauwe beleid? 

H. Schiltz: ,,Het is, psycholo
gisch althans, voor de Volksunie 
geen gemakkelijke opgave om 
haar redelijk alternatief duidelijk te 
doen overkomen. 

Vandaar dat wij er, naar de par
tijkaderleden toe.zo sterk de na
druk op hebben gelegd dat zij in de 
propaganda vooral ons centraal te-
ma - meer werk en minder lasten in 
een vrij Vlaanderen - zouden voor
uitschuiven. 

Verder is het wel duidelijk dat de
ze polarizering, die ons trouwens 
aardig wordt opgedrongen door 
beide kampen, een valse en schijn
heilige keuze is Alleen nog maar 
omdat voor een polarizering twee 
partners nodig zijn. Die duidelijk te
genover elkaar staan In dit geval 
is het niet zo, aangezien er reeds 
dne partijen zijn (SP, CVP en PVV) 
Langs de kant van de meerderheid 
is er de CVP, bestaande uit ver
schillende standen, en de PVV, die 
een ronduit konservatieve partij is. 
Nu moet men mij eens uitleggen 
hoe deze beide partijen samen als 
één pool, als één element van een 
polarizering, tegenover het socia
lisme kunnen optreden Dat kan 
met Eigenlijk is dit dus een vrij leu-

zijds de ACV-vleugel en anderzijds 
de extreme PVV-vleugel." 

WIJ: Uw vier jaren als gemeen
schapsminister zitten er bijna op. 
Bent U tevreden over het gele
verde werk? Een gelukkig 
man...? 

H. Schiltz: ,,Het zal U met ver
bazen dat ik ook in deze matene 
een en genuanceerd oordeel uit
breng. 

Ik ben een gelukkig man, omdat 
ik mijn funktie van gemeen
schapsminister inderdaad heb 
kunnen beleven als een middel om 
het Vlaamse zelfbewustzijn te ver
sterken. Om de Vlaamse identiteit 
in de wereld aan bod te brengen. In 
de mate van het mogelijke heb ik 
getracht het beleid van de Vlaam
se regering te stimuleren in de rich
ting van een bewust beleven van 
onze autonomie. Schijnbaar met 
steeds zonder resultaat... 

Daar staat echter een zekere te
leurstelling tegenover. Omwille van 
het gebrek aan welbegrepen 
Vlaamse grootmoedigheid in deze 
Vlaamse regering. De CVP en PVV 
hebben het met kunnen laten de 
machtspolitiek ten voordele van de 
eigen clan voorrang te geven op 
het bevorderen van een geest van 
samenhorigheid en samenwerking 
in de schoot van dit beleidsorgaan. 
Ook het gebrek aan een echte na
tionalistische visie, in de edele zin 
van het woord, heeft mij ontgoo
cheld Een aantal kollega's uit de 
Vlaamse regering hebben hun de
partement weliswaar voortreffelijk 
beheerd, maar zij gaven zelden 
blijk van het besef dat zij daar za
ten om de Vlaamse natie op te bou
wen " (pvdd) 

3 OKTOBER 1985 



M^ T 

Antwerpen, Vlaande-
rens grootste stad en als 
haven een hoeksteen van 
de welvaart voor gans de 
provincie en voor heel 
Vlaanderen. 

Troeven heeft de Ant
werpse provincie genoeg, 
maar ook vele problemen: 
de menselijke leefbaar
heid van de fusiestad en 
het optrekken van de Ru-
pelstreek, de Antwerpse 
Kempen waar één werk
nemer op vier moet gaan 
stempelen en de al te ge
ringe aanwending van de 
Mechelse kansen. 

D E VU-Sinjoren trekken 
naar 13 oktober met een 
krachtig samengebalde 

boodschap: er moet aan Ant
werpen nog hard gewerkt! De 
haven, de bedrijven, het leefmi
lieu, de veiligheid, de stad zelf 
verdienen meer aandacht. 

Voor de verwezenlijking hier
van schuift het arrondissement 
bekwame en sterke lijsten naar 
voren. 

Hard 
werken 

Voor de kamer blijft Hugo 
Schiltz, VU-minister in de 
Vlaamse regering, het boeg
beeld. Met z'n 23.627 voor
keurstemmen in 1981 wordt in 
eerste instantie op hem gere
kend om de VU versterkt uit de 
stembus te laten komen. Op de 
tweede plaats staat André de 
Beul, tijdens de voorbije jaren 
één van de belangrijkste 
woordvoerders van de VU-
fraktie in de Vlaamse Raad. 

Een nieuwkomer is Hugo Co-
veliers, gewezen voorzitter van 
VUJO en arrondissementeel 
voorzitter. Samen met hem 

doen heel wat jongeren dienst 
op de kamerlijst: Ria Van Rom-
pay op de vierde plaats, Joris 
Roets op de vijfde plaats. Lijst
duwer is Erwin Brentjens, de 
jongste jaren de animator van 
TAK. 

Op de senaatslijst moet het 
heengaan van Hektor De Bruy-
ne betreurd worden. Hij neemt 
afscheid van de aktieve politiek, 
maar verleent als lijstduwer al
le steun aan zijn opvolger. Dat 
is Oktaaf Meyntjens, die dus 
zijn kamerzetel inwisselt voor 
een senaatszetel. Op de twee
de plaats vinden we Frans Kuij-
pers, ondervoorzitter van het 
arrondissement. 

De provincieraadslijsten wor--
den opnieuw aangevoerd door 
de uittredende mandatarissen 
Bart Vandermoere, Staf De Lie, 
Clem De Ranter, Joris Roets en 
Jules De Cuyper. 

Deze mensen en alle andere 
Antwerpse kandidaten gaan 
het doen, zij staan er borg voor 
dat er de komende jaren aan 
Antwerpen hard gewerkt wordt. 

Kansen 
benutten 

Mechelen, een arrondisse
ment boordevol kansen, heeft 
tijdens Martens-V een aantal 
zware mokerslagen moeten 
verwerken. De afbouw van het 
,,Arsenaal" en de zaak van de 
legerjeeps liggen er zwaar op 
de maag. In beide dossiers 
werd Mechelen het slachtoffer 
van Waalse afdreiging en 
chantage. 

Joos Somers en Walter Luy-
ten, lijsttrekkers van resp. ka
mer en senaat, aarzelen niet er 
op te wijzen hoe dringend en 
dwingend een vrij Vlaanderen 
voor het Mechelse wel is. Daar
bij kunnen zij rekenen op de 
steun van Ludo Sels, ere-
volksvertegenwoordiger, die de 
senaatslijst als zesde plaatsver
vanger afsluit. 

Voor de provincieraad treffen 
we opnieuw Lode Van Dessel 
en Jan Moons aan. Hilda Uyt-
terhoeven haakt af en wordt 

voor het kiesdistrikt Mechelen-
Klein-Brabant opgevolgd door 
Etienne Servaes als lijstaan
voerder. 

Opnieuw 
een toekomst 

Voor de VU van Turnhout is 
de Kempense maat vol. Zij be
dankt voor de trieste eer, dat 
haar arrondissement tot de 
zwaarste noodgebieden be
hoort. 

Om de Kempen opnieuw toe
komst te geven, pakt de VU uit 
met lijsten sterker dan ooit tevo

ren. Alle krachten worden ge
bundeld. Zo krijgt Jo Belmans 
als lijsttrekker voor de kamer de 
steun van uittredend senator 
Jef Thys op de eerste plaats bij 
de opvolgers. Op de se
naatslijst is het uittredend sena
tor Hugo Draulans, die Walter 
Luyten bijstaat als eerste 
plaatsvervanger. 

Ook voor de provincie geldt 
het motto ,,alle hens aan dek" 
rond de lijsttrekkers Staf Drie
sen, Hermans Roefs en Roza 
Goelen. 

Met deze menselijke troeven 
moet het kunnen: opnieuw een 
toekomst voor de Kempen. 

8 november 1981 - Kamer 

Antweipen 
Turnhout 
Mechelen 

Antwe^n 

Stemmen 
90.224 
30.388 
31.742 

% 
16,0 
13,8 
16,3 

Zetets 
3 
1 
1 

152.234 15,0 

ALS DE VALK 
Ja, agressief zijn ligt niet in onze 

volksaard. Maar we hoeven toch niet 
altijd de bek in de pluimen te steken. Als 
men ons tergt met Happart. Als meer 
dan 200 miljard naar Cockerill-Sambre 
gaan. 

Waarom gedwee blijven ? Als we 
60% van de beiastinaen betalen, maar 
slechts 52 % van de dotaties krijgen. Als 
elke dag 1 miljard naar Wallonië vloeit. 

Het is tijd dat we zelfbewust voor ons 
recht opkomen. De Volksunie wil dat 
Vlaanderen kan beschikken over eigen 
inkomsten, onderwijs en middelen, ter 
bevordering van welvaart, tewerkstel
ling en toekomst. 

Dot kan, als Vlaanderen op eigen 
vleugels vliegt. Op 13 oktober beslist U 
mee. Uw stem voor de VU. 
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Wie van Brussel houdt 

— en dat doen alle 
Vlaams-Brabanders — 
ziet met lede ogen de ver
loedering van de hoofd
stad metz'n enige markt: 
de triomf van de betonkul-
tuur, de ontvolking en de 
verkrotting in de buurt van 
blufprojekten, de verwaar
lozing van het gastarbei
dersprobleem. 

Daarbuiten en daarrond 
Vlaams-Brabant, nog 
steeds bedreigd in zijn ei
genheid en met vele 
sociaal-ekonomische pro
blemen. 

ZONDER enige twijfel voe
len Brussel en Halle-
Vilvoorde best aan, hoe 

sterk het sociaal-ekonomsich 
herstel verbonden is met een 
sterk Vlaanderen. Defrankofo-
ne pesterijen, de kanker van de 
faciliteiten en het gebrek aan 

een klare en eenvoudige struk-
tuur voor de provincie beletten 
dat de eerste zorg - meer werk 
en minder lasten - resoluut aan
gepakt wordt. 

Tijdens de voorbije jaren na
men de VU-verkozenen in par
lement en provincie tal van ini
tiatieven om voor de Vlaamse 
Gemeenschap zelfbestuur te 
verwerven over heel haar 
grondgebied en over alle Vla
mingen, ook deze in de hoofd
stad. Dat is en blijft voor de VU 
in Vlaams-Brabant de inzet van 
13 oktober. 

Samen uit 
de krisis 

Daarbij moet de VU de trek
kracht van Bob Maes op de se
naatslijst missen. Hij laat de 
kiesstrijd op de barrikaden over 
aan jongere kandidaten, even
wel niet zonder in dienst van 
hen de plaats van lijstduwer in 
te nemen. 

Zijn opvolgers kennen echter 
het klappen van de zweep. 
Lijsttrekker is Jef Valkeniers, in 
1981 goed voor 13.465 voor
keurstemmen op de tweede ka-
merplaats. Tweede kandidaat 

is Daan Vervaet, die eveneens 
de kamer voor de senaat inruilt. 

Meteen betekent dit dat ook 

WIJS 
ALS DE UIL 

Ja, wij allen hebben het gevoel dat 
Vlaanderen een natie in wording is. 
Onomkeerbaar! 

Gelukkig is er genoeg wijsheid om 
bij ons te streven naar een samenho-
righeidsmodel. Wij spreken uit mond en 
hart dezelfde taal, zodat "open dia
loog" hier mogelijk is. 

De tegenstellingen binnen onze 
gemeenschap zijn minder scherp. Het 
sociaal klimaat is gezond Dat moeten 
we zo houden, door echte inspraak en 
medebeheer in onze maatschappij en 
bedrijven. 

De Volksunie beschouwt wijze sa
menhorigheid als een enorme troef ter 
bevordering wan de Vlaamse welvaart, 
tewerkstelling en welzijn. 

Dat kan, als Vlaanderen op eigen 
vleugels vliegt. Op 13 oktober beslist U 
mee. Uw stem voor de VU. 

VOIKSUmE 
voor een vrij Vlaanderen 

de kamerlijst grondige wijzigin
gen ondergaat. Aanvoerder 
blijft algemeen voorzitter Vic 
Anciaux. Samen met Paul Pee-
ters, uittredend senator en nu 
tweede kandidaat op de kamer, 
loodst hij een verjongde en ver
nieuwde lijst naar 13 oktober. 
Nieuwkomer op de derde 
plaats is Gaby Vandromme, 
studentenleider in de woelige 
,,Leuven Vlaams"-jaren en 
vandaag voorzitter van Brussel. 
Ook op de volgende plaatsen 
treffen we jongeren: Annemie 
Vandecasteele, Luk Van Bie-
sen. Mark Demesmaeker. 
Schepen Jef De Ridder van Dil-
beek duwt en burgemeester 
Etienne Van Vaerenbergh van 
Lennik is eerste plaatsver
vanger. 

Vanuit 9 kantons worden in 
dit uitgebreid arrondissement 
de provincieraadsverkiezingen 
gevoerd. De uittredende leden 
Richard Peeters, Roger De Bra-
banter, Fons Prinsen, Staf Kie-
sekoms, Stan Philips en Staf 
De Doncker staan borg voor 
een hernieuwing van hun man
daat. Marcel De Broyer, Jan 
Van DerHaegen, Bert Anciaux 
en Jan De Berlangeer stellen 
alles in het werk om ook hun 
kanton een zetel te bezorgen. 

Met deze kandidaten en hun 
programma kunnen Brussel en 
Halle-Vilvoorde samen uit de 
krisis. In een vrij Vlaanderen. 

Gans Leuven 
tot bloei 

De Leuvense VU heeft deze 
kiesstrijd een prioritair doel 

vooropgesteld: het Hageland 
uit de vergeethoek en samen 
met gans Leuven tot bloei. De
ze zwaar verkommerde streek 
heeft in Luk Vanhorenbeek een 
woordvoerder-door-di k-en
door-dun gevonden. Daarmede 
treedt deze nieuwkomer defini
tief in de sporen van Willy Kuij-
pers, die sedert 1984 de VU in 
het Euro-parlement vertegen
woordigt. 

Als lijsttrekker gaat de Bier
bekenaar zijn eerste kiesproef 
tegemoet. Daarbij kan hij volop 
rekenen op de hulp van Willy 
Kuijpers als eerste plaatsver
vanger. Voor de senaat rekent 
Leuven opnieuw op Rob Van-
dezande. Met een zetel meer te 
begeven leeft sterk de hoop de 
Rob rechtstreeks verkozen 
wordt. 

De provincielijst van Leuven 
wordt opnieuw aangevoerd 
door Joris Depré, tevens eerste 
plaatsvervanger voor de se
naat. Voor Aarshot-Diest-
Haacht vervangt gemeente
raadslid Frans Seurs de uittre
dende Marcel Gemoets, terwijl 
Tienen met Jos Weyne een 
gooi doet naar de provincie. 

Door het gebrek aan een kla
re en eenvoudige struktuur 
voor de provincie dient de VU 
ook in Nijvel de kiesstrijd aan te 
binden. De kamerlijst wordt er 
aangevoerd door Rom De 
Craen, voorzitter Halle-
Vilvoorde. Algemeen direkteur 
Toon Van Overstraeten is er 
kandidaat voor de senaat.' 
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Brussel-Halle-Vilvoorde 
Leuven 
Niivel 

Brabant 

Stemmen 
66.547 
35.738 

893 

103.179 

7,8 
13,2 
0,5 

7,92 

Zetels 
3 
1 
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De mijnschacht heeft in 
Limburg een dubbel sim-
bool: l<ans en on kans. 

Steenkool is belangrijk 
voor Limburg. Maar deze 
kans bleef totnogtoe al te 
zeer onbenut. Met als ge
volg de onkans: Limburg, 
de provincie met de 
hoogste kinderrijkdom, is 
meteen de provincie met 
de hoogste werkloosheid. 

Limburg is echter nog 
wat anders dan alleen 
maar steenkool. Maar ook 
elders wordt het stief moe
derlijk behandeld. 

DE maat van de vernede
ringen in Limburg is vol: 
het roven van overheids

bestellingen, de achterstelling 
inzake openbare werken, het 
handhaven van Happart, de 
Waalse chantage in verband 
met de universitaire uitbreiding, 
de meer dan 50.000 werklozen. 

De Limburgse VU voert deze 
kampanje dan ook met als cen
trale slogan,,Limburgers geen 
tweederangsburgers". Lim
burg moet zijn deel van de over-
heidskoek en het overheids
geld krijgen. Happart dient on
middelijk afgezet en aan de 
faciliteiten in Voeren een eind 
gesteld. Aan de steenkoolnij-
verheid mag niet getornd en in 
de werkverschaffing heeft Lim
burg recht op een voorkeurbe
handeling. Slechts op deze wij
ze krijgt de Limburgse jeugd uit
zicht op de toekomst. 

Een Limburgse 
vuist 

Om voor dit eisenbundel een 
Limburgse vuist te maken, stel
den beide arrondissementen 

verjongde lijsten samen aange
voerd door de uittredende par
lementsleden en versterkt met 
heel wat gemeentelijke manda
tarissen. 

De hevige kiesstrijd die mo
menteel in de provincie woedt, 
verbaast helemaal niet. Inge
volge de bevolkingsaangroei 
krijgen Hassel en Tongeren-
Maaseik er elk een kamerzetel 
bij en vaardigen zij samen een 
senator meer af. Momenteel telt 
de VU met Willy Desaeyere en 
Jaak Gabriels twee volksverte
genwoordigers. Rik Vande-
kerckhove werd rechtstreeks 
verkozen tot senator, Mathieu 
Lowis provinciaal gekoöpteerd. 

Moet eraan toegevoegd dat 
beide arrondissementen op 
één zetel winst rekenen? 

„Vechten voor 
Limburg" 

Met dit motto treedt de popu
laire Jaak Gabriels in Ton
geren-Maaseik de kiezers tege
moet. In 1981 behaalde hij 
20.857 voorkeurstemmen. Op
nieuw lijsttrekker wil hij deze 
score nog verbeteren. In zijn 
zog, als tweede kandidaat op 
de kamerlijst, volgt Johan Sau-
wens, gewezen voorzitter van 
VUJOen burgemeester van Bil
zen. Op de vierde plaats vinden 
we ons Voeren gemeente
raadslid Mia Vandeperre. 

In Hasselt is de lijst, onder 
aanvoering van hoogleraar Wil
ly Desaeyere, gevoelig ver
sterkt met jonge gemeente
bestuurders. Zo bekleedt de 
voorzitster van het OCMW van 
Heusden-Zolder, mevrouw Si-
monne Janssens-Vanoppen, 
de tweede plaats. Eerste opvol
ger IS Hugo Olaerts, arrondis
sementeel voorzitter en ge
meenteraadslid te Genk. 

Voor de senaat doet de Lim
burgse VU opnieuw beroep op 
haar twee uittredende manda
tarissen. Rik Vandekerckhove 
en Mathieu Lowis. Betere voor

vechters kan Limburg zich niet 
voorstellen in de Hoge Verga
dering. 

Interne keuken 
Heel wat aandacht gaat in 

Limburg naar de verkiezing van 
de nieuwe provincieraad. In 
1981 verloor de CVP haar 
volstrekte meerderheid. De VU 
veroverde er met een klap 13 
zetels. 

In Hasselt maken Niko Hin-
driks, Tony Beerten, Jos Truy-
en, Jos Herekens en Willy Put-
zeys aan het hoofd van hun 
kanton zich sterk een nieuwe 

stap voorwaarts. In Tongeren-
Maaseik ligt deze verantwoor
delijkheid bij Jan Peumans, Jo
han Sauwens, Theo Schoofs, 
Noël Penders, Luk Robijns, Jet 
Van Bree, Wilfried Wijsmans en 
Jaak Gabriels. 

Kortom, wie in Limburg dui
delijk wil stellen dat Limburgers 
geen tweederangsburgers zijn, 
moet een Limburgse dimensie 
aan zijn stem geven. De VU-
kandidaten staan daar borg 
voor. 
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Hasselt 

Tongererj-Maaseik 

Stemmen 

28.202 

44.069 

% 
13,7 

20,8 

Zetels 

1 
1 

Limburg 72.271 17,3 

VLUTIG 
ALS DE SPECHT 

Ja, hard hameren en werken zit ons 
Vlamingen, zoals de specht in het bloed. 

De industriële produktie in dit land 
steeg van koëfficiënt 100, in 1970 tot 128 
in 1984. Dit was nagenoeg uitsluitend het 
werk van de Vlamingen: van Vlaamse 
mensen in Vlaamse bedrijven. Waar 
Brussel en Wallonië nauwelijks enige stij
ging boekten, liep de Vlaamse vooruit
gang op tot 148. Ondanks de krisis een 
toenomevan bijna 50%. Goed zo. 

Jammer genoeg plukken wij daar
van zelden de vrucnten. De Volksunie wil 
dat onze arbeid allereerst de Vlaamse 
tewerkstelling en welvaart ten goede 
komt. 

Dat kan, als Vlaanderen op eigen 
vleugels vliegt. Op 13 oktober beslist U 
mee. Uw stem voor de VU. 

VOIKSUNIE 
voor een vrij Vlaanderen 
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De hoofdstad van Oost-

Vlaanderen was reeds in 
de Middeleeuwen een 
vectitstad. Desondanl<s 
lieeft Gent, het arrondis
sement en de ganse pro
vincie zwaar te lijden 
Nochtans zijn er nog im
mer veel goede troeven; 
in Gent, in het land van 
Aalst én in het land van 
Waas. 

Er staat een VU- ploeg 
klaar om de sterke troeven 
die er zijn uit te spelen bij 
de beleidvorming. 

G
ENT heeft in de jongste 
Belgische regering een 
premier en een minister 

van financiën gehad. Die heb
ben duidelijk schromelijk ver
waarloosd de belangen van ei
gen streek in Brussel te behar
tigen. 

De krisis in de tekstielsektor 
trof tientallen bedrijven en tien
duizenden werknemers. De in
eenstorting van de bouwnijver
heid en de moeilijkheden van 
de meubelindustrie veroor

zaakten in Oost- Vlaanderen 
zeer veel leed. 

Tot zelfs de hoofdstad van de 
provincie bloedt De ontvpolking 
en verkrotting zet zich verder 
door. De Gentse haven en de 
universiteit worden schromelijk 
benadeeld. Terwijl anderzijds 
ook het staalbedrijf Sidmar 
kunstamtig wordt benadeeld 
ten voordele van het Waalse 
Cockerill-Sambre. Het is 
slechts een greep uit de proble
men in het Gentse. 

Aalst vergrijst 
De bevolking van het arron

dissement Aalst vergrijst en 
neemt af. De werkloosheid is 
hier enorm 50.000 ar
beidsplaatsen voor 92.000 
werkwilligen. 

De pendelarbeid is dan ook 
enorm; het arrondissement 
wordt wel eens omschreven als 
de slaapstede voor arbeiders 
en bedienden die in Brussel 
werken. Geraardsbergen en 
Zottegem hebben niet kunnen 
genieten van industriële expan
sie bij gebrek aan de hoogstno-
dige ontsluiting. Onder meer 
een verdere afwerking van de 
rijksweg 80 Oudenaarde-Ron-
se-Geraardsbergen-Ninove-
Aalst is dringend geboden. 

ost-Vlaanderen 

Waasland: 
teloorgang 

Ook het land van Waas kreeg 
ruim zijn deel in het geknoei van 

VRANK 
ALS DE MUS 

Ja, woarom zouden wij niet vrank als de mus voor ons deel opkomen. 
We zijn in de geïndustrialiseerde wereld van tel. 

Vlaanderen is geen groot land... maar door hardwerkende mensen, 
moderne uitrusting en historische luister goed gekwoteerd. En zijn we wel 
zo klein ? Van de 159 bij de UNO aangesloten Tanden tellen er 80 minder 
inwoners dan Vlaanderen, zo Denemarken, Noorwegen, Finland. Het wel
varende Zwitserland telt er zowat evenveel. 

De Volksunie wil dat wij van onze internationale faam zelf de vruchten 
kunnen plukken, voor onze tewerkstelling en welvaart. 

Dat kan, als Vlaanderen op eigen vleugels vliegt. Op 13 oktober beslist 
'̂ U mee. Uw stem voor de VU. 

VOIKSUNIE 
voor een vrij Vlaanderen 

de regering Martens. Zo bete
kende de sluiting van Nobels-
Peelman de teloorgang van de 
zware staalbouw en voor niet 
minder dan duizend werkne
mers het verlies van hun brood
winning. Ook de faling van 
Cockerill- Yards joeg veel Wa-
se pendelaars de straat op. 

Werkverschaffende projek-
ten zoals de Liefkenshoektun-
nel en de stuwdam tegen over
stromingen bleven uit. 

Stevige VU-ploeg 
In Oost-Vlaanderen moet het 

roer stevig omgegooid worden. 
Daarvoor staat er een stevige 

Vü-ploeg klaar, aangevoerd 
door de uittredende parle
mentsleden Frans Baert, Paul 
van Grembergen en Oswald 
Van ooteghem. 

Lijstrekker voor de kamer 
Frans Baert is welbekend als 
deskundig jurist en gewiekst 
debatter in de Wetstraat. In '81 
behaalde hij 7.192 voor
keurstemmen. 
Hij is fraktieleider in de Kamer. 
Tweede kandidaat is uittredend 
kamerlid Paul Van Grember
gen (7.949 voorkeurstemmen), 
VU- fraktieleider in de Vlaamse 
Raad. 

Lijsttrekker voor de senaat in 
het Gentse is senator Oswald 
Van Ooteghem ( 9.482 stem
men) die reeds jaren gekend is 
als harde werker in het parle
ment ; een geducht interpellant 
ook voor bijvoorbeeld de mi
nisters van openbare werken 
en volksgezondheid. 

In het arrondissement Aalst 
is Jan Caudron, tevens uittre
dend parlementslid, de kopman 
voor het parlement (6.937 stem

men). Hij is gekend voor zijn 
sportieve tussenkomsten en 
zorg voor de volksgezondheid. 
Gewezen kamerlid Georgette 
De Kegel staat als tweede kan
didaat. 

In het arrondissement Den-
dermonde neemt uittredend ka
merlid Johan De Mol voor het 
eerst als parlementslid aan de 
kiesstrijd deel. Hij kwam in het 
parlement als opvolger. In Ou
denaarde staat gewezen ka
merlid Lieven Bauwens voor
aan de VU-lijst. 

Voor de senaat is in het Den-
dermondse senator Walter 
Peeters (9.423 stemmen) 
eerste kandidaat. Lid van het 
partijbestuur en direkteur van 
de Vlaamsnationale studie
dienst André Geens trekt de se
naatslijst in het arrondissement 
Oudenaarde-Aalst. Frans Van 
den Heede is daar eerste opvol
ger. 

In het land van Waas zijn de 
VU-voortrekkers Nelly Maes 
(uittredend senator), en als 
tweede kandidaat op de kamer-
lijst is er Antoon Denert. 

Voor de Oostvlaamse provin
cieraad zijn er de lijsttrekkers 
Johan Beke (Gent), Felix 
Smeets (Deinze), Guido De 
Pestel (Eekio), Alain Vervaet 
(Evergem), Georges Van Gy-
seghem (Lochristi), Willy Van 
Mossevelde (Aalst), Rita Borre-
mans (Geraardsbergen), Luc 
Fermon (Herzele), Herman 
Burghgrave (Dendermonde), 
Marcel De Waele (Zele), Walter 
Ghezels (Oudenaarde), Simon-
ne Callebout (Ronse), en Aloy-
sius Goyvaerts (Haasdonk) en 
Leo Van Hoeylandt (Sint-
Niklaas). 

>^-...C •to^^>ï>'f' '' tf-ia' : 
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Aalst 
Dendermonde 
Gent-Eekio 
Oudenaarde 
St -Niklaas 

Oost-Vlaanderen 

Stemmen 

33 667 
19 521 
61 576 

6 269 
23 528 

144.561 

18,9 
16,3 
16,6 
8,2 

17,1 

16,4 

Zetels 
1 
1 
2 

1 

5 
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De zee en West-
Vlaanderen zijn innig met 
ell<aar verbonden. Tijdens 
de zomer vierde de Noord-
zeegouw trouwens feest 
omwille van de inhuldiging 
van de nieuwe zeesluis. 

Waardoor de nauwe rela
tie met de zee hersteld 
werden West-Vlaanderen 
eindelijk weer een vol
waardige poort op de we
reld heeft. 

W
EST-VLAANDEREN telt 
vijf arrondissementen, 
ell< met een eigen 

geaardiieicl. Er is natuurlijl< het 
wereldvermaarde Brugge met 
een immense toeristische aan
trekkingskracht en de ver
nieuwde haven, waarbij noch
tans tal van kanttekeningen no
dig zijn... Het aanpalende 
arrondissement Roeselare-
Tielt - een bakermat van het 
Vlaams-nationalisme - met zijn 
vele KMO's en een belangrijke 
landbouwbedrijvigheid is, net 
zoals het arrondissement Kort
rijk, niet bij de krisis-pakken blij
ven zitten. Het Kortrijkse en de 
streek van Waregem worden 
terecht het „Texas van Vlaan
deren" geheten. De werkloos
heidsgraad is echter overal nog 
veel te hoog. Maar de spree
kwoordelijke Westvlaamse 
koppigheid staat borg voor 
werklust en dynamisme. 

Oostende-Veurne-
Diksmuide maakt een moeilijke 
tijd door. Vooral omdat de Bel
gische overheid deze streek 
stiefmoederlijk, vernederend 
zelfs, behandelt. Hetzelfde 
geldt zo mogelijk nog meer voor 
de stille Westhoek. Van ouds
her lijkt dit heerlijke gebied 
meer op een vergeetboek. Daar 
moet dringend iets aan veran
deren. Dit kan door een een 

aangepast beleid en de nood
zakelijke ontsluiting. Als Vlaan
deren op eigen vleugels vliegt. 

Vooral 
vertrouwde 

gezichten 

De Volksunie trekt in West-
Vlaanderen met vertrouwde ge
zichten naar de kiezer. Alleen 
Jean-Pierre Pillaert, lid van het 
VU-partijbestuur, is echt nieuw. 
Deze 47-jarige ingenieur uit 
Hooglede volgt uittredend ka
merlid dr. Lode Van Biervliet op 
in het arrondissement 
Roeselare-Tielt. De senaatslijst 
wordt er aangevoerd door de jo
viale burgemeester van Lede-
gem, Firmin Debusseré. 

Ook in Oostende-Veurne-
Diksmuide blijft men rekenen 
op de kracht van de ervaring. 
De populaire burgervader van 
Middelkerke, Julien Desseyn, 
staat er op de kop van de ka-
merlijst, terwijl de rondborstige 
geneesheer uit Oostende, Kris 
Lambert, de senaat trekt. Aan 
die lijst verleent Euro
parlementslid Jaak Vandemeu-
lebroucke extra-steun; hij is im
mers eerste opvolger. 

Aflossing 

wordt voorbereid 
De Westhoek én het arron

dissement Kortrijk hopen op
nieuw Michel Capoen naar de 
senaat te sturen. In deze Hoge 
Vergadering stond hij overi
gens aardig ,,zijn steke" als het 
erop aankwam de belangen 
van zijn mensen te verdedigen. 
De eerste plaats voor de kamer 
in leper wordt ingenomen door 
Werner Claeys uit Proven. Te 
Kortrijk kan men opnieuw reke
nen op advokaat Franz Van 
Steenkiste. De lijstdu-
werspiaats wordt er verdedigd 
door Riet De Clercq, voorzitter 
van de VU-partijraad. 

reid. De uittredende parle
mentsleden Raf Declercq en 
Guido Van In staan weliswaar 
op de eerste plaats, maar het is 
opvallend hoeveel jongeren 
meedoen. Als men de lijstaan
voerder en -duwer (de Brugse 

schepen Pieter Leys) niet mee
rekent, dan is de gemiddelde 
leeftijd van de kandidaten op de 
Brugse kamerlijst amper 32 
jaar. Verjonging vormt dus 
geen probleem in het arrondis
sement Brugge-Torhout. 

f en 

In Brugge wordt de aflossing 
van de wacht zichtbaar voorbe-

8 november 1981 -
stemmen 

Brugge 26.735 
leper 11-488 
Kortrijk 23.990 
Oostende-Veurne-Diksmuide 24.474 
Roeselare-Tielt 29.398 

West-Vlaanderen 116.085 

Kamer 
% Zetels 

16,3 1 
17,6 0 
13,6 1 
16,9 1 
20,6 1 

16,7 4 

VRIJ ALS 
DE MEEUW I 

Ja, wij willen een wereldwijd Vlaanderen, geen ingekapseld stipje op 
de wereldkaart. 

Vlaanderen heeft een bevoorrechte ligging aan de drukst bevaren zee. 
Wij leven van en voor de hele wereld, wij willen in die wereld leven en 
onbevangen onszelf zijn. 

Ruim 70 % van de uitvoer van dit land komt uit Vlaanderen. Dat is niet 
niks. Vlaanderen heeft in de wereld een eigen taak. 

De Volksunie wil dat Vlaanderen naar buiten zijn eigen gelaat kan 
tonen, ter vrijwaring van de eigen welvaart en tewerkstelling. 

Dat kan, als Vlaanderen op eigen vleugels vliegt. Op 13 oktober beslist 
U mee. Uw stem voor de VU. 

• .»-! 

VOIKSUNIE 
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Gezocht: 74 man voor een peulschil 

Halen wij 
de 3 miljoen? 

Tijdens het voorjaar ontvingen alle VU-leden een 
WIJ-magazine: ,,Samen zullen wij dit varkentje wel 
wassen". Voorzitter Vic Anciaux legde toen uit dat hij 
op zoek was naar 3 miljoen om een degelijk pamflet te 
bezorgen in alle Vlaamse brievenbussen. 

w 
schil. 

E zijn d'r bijna, maar nog 
niet helemaal Het scheelt 
hem nauwelijks een peul-

Nog 
74.000 frank! 

De eerste oproep had resultaat: 
halfweg juli was er ruim 2 miljoen 
frank gestort op de Volksunie
rekening. Daarop volgde de nieu
we oproep: „Nude stier bij de ho
rens vatten!". Vandaag, op tien da
gen van de stembusdag, zijn er nog 
maar amper 74.000 fr. te weinig om 
de 3 miljoen frank rond te maken. 

Vandaar deze ultieme oproep. 
Een eerste VU-gids (het ,,Dallas
boekje") werd reeds rondgedeeld 
op 2.200.000 eksemplaren. De 
reakties die wij hierop ontvingen 
zijn ronduit positief. Een tweede 
onginele VU-gids komt eraan... 

De VU heeft geen syndikaat, mu
tualiteit of boerenbond waaruit gel
den kunnen worden geput. Geluk
kig maar, want daardoor blijven wij 
onafhankelijk. Alleen U kunt ons 

helpen de kosten te dragen van de 
tweede VU-gids, die begin volgen
de week verschijnt. Wij moeten de 
3 miljoen halen. Uw bijdrage, hoe 
klein of groot ook, blijft nodig en zal 
zinvol besteed worden. En eigen
lijk hebben we reeds genoeg aan 
74 mensen die nog 1.000 fr. willen 
investeren in de VU-overwinning. 

Kunstafdruk 
Per schenking van 1.000 frank 

ontvangt U een aandeel in de VU-
zetelwinst, in te ruilen na de verkie
zingen vanaf de 21ste VU-
Kamerzetel. leder aandeel is goed 

VOIKSUNIE 
vooreen vrij Vlaanderen 

voor een kunstafdruk van een on-
gineel grafisch werk, voor U door 
de kunstenaar genummerd en ge
signeerd. Wie 5.000 frank schenkt, 
krijgt de reeks in een kunstvolle 
verzamelmap. PerVU-Kamerzetel 
boven de 21 krijgt iedere schenker, 
onafgezien het bedrag van zijn gift, 
een bijkomend kunstwerk. 

Wij weten heus wel dat het U niet 
in de eerste plaats te doen is om dit 
winstaandeel, maar wel om de VU-
winst zelf: een daverende verkie
zingsoverwinning. Toch is het pret
tig straks een tastbaar bewijs te 
mogen ontvangen van uw inbreng 
bij deze overwinning. 

Nu storten 
Veel tijd rest ons niet. Stort uw 

bijdrage dus onverwijld op het re
keningnummer van de Volksunie, 
Barnkadenplein 12,1000 Brussel, 
met de vermelding ,,Winst '85" • 
435-0271521-01. 

Dank UI 

Iedereen herinnert zich nog de eerste VU-gids met Vic Anciaux op de 
frontpagina. Eerstdaags volgt een tweede VU-gids. Met opnieuw een 
vraaggesprek, een kruiswoordraadsel, een horoskoop, boordevol poli
tieke informatie. Indien U ons helpt deze uitgave te bekostigen .. 

Uw mening is belangrijlc 

VU-leden tevreden 
Samen met de WIJ-magazine „Nude stier bij de ho

rens vatten!" ontvingen alle VU-leden ook een enquê
te formulier Er werd hen verzocht mee te werken bij de 
bepaling van de inhoud en de vormgeving van de VU-
verkiezingskampanje. Wat dan ook in de mate van het 
mogelijke tijdens de tweede kampanje-faze gebeurd is. 

DE resultaten van deze bevra
ging stemmen hoopvol. Een 
grote meerderheid van de 

Volksunie-leden is tevreden met de 
gevoerde kampanje en voelt zich 
goed in en bij de VU. 

Vlaamse 
zelfstandigheid 

Een eerste gelukkige vaststelling 
betreft het hoge aantal antwoorden 
dat we mochten noteren. Net iets 
meer dan 10 % van de bijna 60 000 
Volksunie-leden stuurde een inge
vuld antwoordblad terug. Dergelij
ke deelneming is uitzonderlijk hoog 
voor naamloze enquêtes. 

Ruim 83 % van de antwoordfor
mulieren werd ingevuld door man
nen. 71 % van de respondenten 
zijn gewoon VU-lid, 23 % is 
bestuurslid en 6 % mandataris. Zo
wat één vijfde van zij die antwoord
den is jonger dan 35 jaar, het gros 
is tussen de 35 en de 65 jaar en één 
op tien is ouder dan 65. 

Een nadrukkelijke meerderheid 
van leden meent dat de VU in haar 
verkiezingsprogramma als belan

grijkste punt de Vlaamse zelfstan
digheid moet naar voor schuiven. 
Vervolgens dient ruime aandacht 
besteed aan de bestrijding van de 
werkloosheid, het behoud van de 
koopkracht, de belastingverminde-
nng en de zorg om ons leefmilieu. 

In de diverse VU-publikaties, in 
het algemeen verkiezingsplatform 
en in de radio- en televisie-
uitzendingen IS en zal terdege re
kening gehouden worden met de
ze wens van de VU-basis. Het is 
trouwens opvallend dat de aan
dachtspunten van het doorsnee 
Volksunie-lid opvallend over
eenstemmen met deze van de 
doorsnee-Vlaming: werkloosheid, 
koopkracht, minder lasten. 

Rake slogan 
De algemene VU-slogan ,,Meer 

werk en minder lasten in een vrij 
Vlaanderen" werd goed onthaald 
door de leden. 73 % van de deel
nemers aan deze bevraging 
bestempelt de slagzin als goed en 
12 % geeft de kwotering middel
matig. Zodat liefst 85 % van de 
respondenten tevreden is met het 
tema. De enkele negatieve appre

ciaties sloegen vooral op de leng
te van de slogan. 

De kampanjestaf heeft trouwens 
met het bevel tot drukken van de 20 
m2-affiches gewacht tot na de be
kendwording van deze resultaten 
Pas toen bleek dat de meeste VU-
leden instemde met dit algemene 
tema zijn de machines aan het 
drukken gegaan. Uw mening was 
dus inderdaad belangrijk. 

Proficiat 
Schiltz 

De graad van tevredenheid van 
het VU-lid ten overstaan van zijn 
partij, het werk van de VU-
parlementsfrakties en het optreden 
van onze gemeenschapsminister 
IS groot. Meer dan 8 op 10 van de 
respondenten uiten hun voldoe
ning over het werk van Hugo 
Schiltz in de Vlaamse regering, 
78 % is tevreden over de Volksunie 
zonder meer en iets minder — 
maar toch nog steeds 76 % van de 
leden — keurt het werk van de VU-
frakties goed. 

Daarnaast werden tal van op
merkingen en suggesties geno
teerd ten behoeve van de VU-
leiding. Deze werden gebundeld 
en overgemaakt aan het partij
bestuur. 

Tot slot houdt de VU-staf eraan 
allen, die zich de moeite hebben 
getroost een antwoordformulier be
hoorlijk in te vullen en door te stu
ren, van harte te danken voor de 
medewerking en tips. Zij mogen er
van overtuigd zijn dat naar hun me
ning werd geluisterd. 
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Nu de stier bif de 
horens vatton! 

Henri Verkeyn, Brugge 1 000 f 
Kemland-Deceuster, Herentals 1 000 fi 
Felecien Verfaille, Kortrijk 1 000 fi 
Naamloos, Brugge 1 000 fi 
Naamloos, Lendelede 1 000 fi 
Naamloos, Machelen 1 000 fi 
Naamloos, Affligem 500 fi 
Jozef Van Den Bussche, Gent 500 fi 
Naamloos, Kessel-Lo 500 fi 
M H , Deurne Zuid 400 fi 
Naamloos, Geraardsbergen 250 f 
Albert Schiettecatte, Lochristi 150 f 
Naamloos, Haasrode 100fi 
G S , Vossem 1 000 fi 
Wed L Elaut-Scheerders, Gent 2 000 fi 
P V H , Alvermgem 1 000 fi 
W G , Oostende 500 fi 
W C , Nijlen 1 000 fi 
Naamloos, Ronse 1 000 fi 
Gilbert De Muyter, Hansbeke 1 000 f 
Enk Van de Velde, Hansbeke 1 000 f 
Albert Roobroeck, Wortegem-Petegem 

1 000 f 
Naamloos, Westende 500 f 
Naamloos, Bilzen 100fi 
Naamloos, Gent 1 000 fi 
John Van Den Bossche, Gent-Oostakker 

1 000 f 
Wed V D Anoek, Zellik 1 200 fi 
L en 1^ -J Remy, Gent 1 000 f 
Marilou Bracke, Brussel 5 000 f 

Rik Taipe, Alvenngem 
Ida Erferst, Wezem beek-Oppen^ 

1 000 fr 
200 fr 

Wilfried De Metsenaere, Denderleeuw 

Frans Kuijpers, Zoersel 
Andre Hofman, Dendermonde 
Naamloos, Genk 
H H , Zutendaal 
Naamloos, Vlierzele 
Naamloos, Denderhoutem 
Naamloos, Antwerpen 
A , Mortsel 
EG , As 
R P , Izegem 

1 000 fr 
5 000 fr 

150 f r 
lOOfr 

3 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 

Simon Schoonvliet, Beveren-Waas 

Naamloos, Erps-Kwerps 
J T , Vilvoorde 
Andre Scheerlinck 
H C , Brussel 
Christiaan Haers, Aalst 
G V , Veurne 
Naamloos 
Henri Verbiese, Vlamertinge 
Naamloos 
A De Zitter 
V D P J , Asse 
Renders-Tielemans, Beersel 
Koenraad Van Den Abeel, St 
Latem 
F S , Hasselt 
E Pais, Tessenderio 

1 000 fr 
1 000 fr 
2 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 

300 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 

100 f r 
100 f r 

2 000 fr 
2 000 fr 

-Martens-
2 000 fr 
2 000 fr 
1 000 fr 

Naamloos, Leuven 
B M , Zaventem 
Naamloos, Merchtem 
Pierre Nolf, Oostduinkerke 
T P , Kalmthout 
Naamloos, Anzegem 
Naamloos, Deinze 
Stulens-Debing, Munsterbilzen 
D Van Gelder, Berchem 
Naamloos, Dilbeek 
Naamloos, Sterrebeek 
B V S , Kessel 
Marcel Van Wijnsberge 
Naamloos, Buggenhout 
Naamloos, Roeselare 
G D -J E , Overijse 
Naamloos, Wilrijk 
S , Kessel-Lo 
Naamloos, Heverlee 
Naamloos, Oostkamp 
Naamloos, Kuurne 
Herman Verdin, Brustem 
Naamloos, Mortsel 
M D , Heist-Op-Den-Berg 
Delil-Derboven, Hoboken 
Ludo De Maeyer, Borgerhout 
Hubert Bruyiandt, Tervuren 
J B , Kontich 
Edg Van Den Bucke, Sint-
Berchem 
Arnold Winckelmans, Puurs 

1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 

500 fr 
500 fr 
500 fr 
250 fr 

1 000 fr 
1 000 fr 

300 fr 
2 000 fr 
1 000 fr 
2 000 fr 
1 000 fr 

500 fr 
5 000 fr 
1 000 fr 

250 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 
1 000 fr 

500 fr 
Agatha-

500 fr 
100 fr 

Naamloos, Schoten 200 fr. 
M V H , Merelbeke 500 fr. 
F V , Asse 1 000 fr 
N V , Gent 1.000 fr. 
Olympia papier NV , Borgerhout 1.000 fr 
Lambrechts Marcel, Mechelen 2 000fr. 
H H , Aaigem 2 000 fr. 
VDB, Wolvertem 2 000 fr. 
Hugo Rogiers, Asse 1 000 fr. 
L K , Kortrijk . . ^̂ ,>v .^#n 1 000 fr 
Naamloos, StrombeéK-Bever 1 000 fr. 
Jos Thtjs, Neerpelt 1 000 fr. 
Luciaan Decaluwe, Kuurne 1 000 fr. 
R R , Burst 1 000 fr. 
V , Schilde 500 fr. 
Jaak De Palmenaer, Brugge 500 fr 
HOP, Mechelen lOO fr 
Virginie Van Loon, Scherpenheuvel . . 

2 000fr. 
Marcel Lambrechts, Mechelen 1 000 fr 
M Verdonck, Bellem 1 500 fr 
Guido Jans, Eigenbilzen 800 fr. 
Van Nieuwenhoven, Zandbergen 300 fr. 
Fanfare Kempenland, Merksem 1 000 fr 
S R , Merelbeke 1.000fr. 
Apoteker Ronald De Clercq, Evergem 

lOOOfr. 
VU-Rijmenam 4 000 fr. 
MVDP, Anderlecht 2 000fr. 
Marcel Vanderghcts, Alvenngem 2 000 fr. 
Andre Clrerieck, Desfelbergen 2 000 fr 
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Van dag 
tot4lag 

Zaterdag 5 okt. 
D BRT1 15.00 
De steek-er-wat-van-op-show 
D BRT1 16.00 
Feestdag, film 
D BRT1 17 15 
Wereldbeker atletiek, reportage 
D BRT1 18.00 
Tik Tak 
n BRT1 18.35 
De Edi$on tweeling, serie 
D BRT1 19.00 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 20 20 
De nieuwe meesteres, film 
D BRT1 21.50 
Terloops 
D BRT1 22.35 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 15.15 
Buck Rogers, nieuwe serie 
D Ned. 1 20.35 
Dynastie, serie 
n Ned. 1 21.20 
Nederland — muziekland, show 
D Ned. 1 22.05 
Nieuwslijn, info 
D Ned. 1 22.45 
First blood, film 
D Ned. 1 0.30 
Concert: Tina Turner, show 
n Ned. 2 19.12 
Dit Is Disney, strip 
D Ned. 2 20.05 
Jacht op het verleden tv-film 
D Ned. 2 21.00 
Cheers, serie 
D Ned.2 22.40 
Studio sport 

Zondag 6 okt. 
n BRTI 14.50 
Sport extra 
D BRT1 17.00 
De vorstinnen van-Brugge, serie 
D BRT1 16.00 
Tik Tak 
D BRT1 18.05 
Liegebeest 
D BRT1 18.20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT1 20.05 
Sportweekend 
D BRT1 20.35 
Mijn broer Jonathan, laatste afl. 
D BRT1 21.25 
Cinemanie, filmkwis 
D Ned. 1 16.00 
De Muppets, film 
D Ned. 1 17.35 
Brandpunt, info 
D Ned. 1 19.20 
Alias Smith and Jones, serie 
D Ned. 1 20.10 
Zonnebloem gala, show 
D Ned. 1 22.30 
Zestig jaar lief en leed, dok. serie 
D Ned.2 20.10 
Kees Van Kooten en Wim De Bie 
D Ned.2 22.15 
!t Regno di Napoli, film 

Maandag 7 okt. 
D BRT1 18.10 
Kameleon 
BRT1 18.35 
De regels van het spel, info 

Sylvester Stallone als Rambo, de gedesillusioneerde Vietnam-veteraan 
in Ted Kotcheffs typisch macho post- Vietnamprodukt,, First Blood ".Za

terdag 5 okt. om 22.45 u. Ned. 1. 

D BRT1 19.10 
De blauwe planeet, dok. 
D BRT1 20.15 
Maalstroom, laatste afl. 
D BRT1 21.05 
Ommekaar, info 
D BRT1 21.50 
Villa Tempo, rock en pop 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 20.25 
Kiezen of delen, politiek debat 
D BRT 2 21.40 
Kunstrijden te Göteborg, reportage 
a BRT 2 22.35 
Maatschappelijke vrouwen, info 
D Ned. 1 19.05 
Knight rider, serie 
D Ned. 1 20.28 
De kip en het ei, serie 
D Ned. 1 21.00 
De macht van een vrouw, serie 
D Ned. 1 22.30 
De onbekende in het spel, triller 
D Ned.2 20.15 
Heelmeesters, dok. over geneeskunde 
D Ned.2 21.00 
Sport extra 
D Ned.2 21.30 
Hammer house of horror, laatste afl. 
D Ned.2 22.45 
Den Haag vandaag 
D Ned.2 23.05 
Supermachten, dok. serie 

Dinsdag 8 okt. 
D BRT1 18.10 
Prikballon, kleuterinfo 
D BRT1 19.10 
Het rendement van uw wagen, tip 
D 6RT 1 20.10 
Politieke tribune, Volksunie 
n BRT1 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT1 20.55 
Een teken van hoop, over kanker 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 20.25 
Kiezen of delen, politiek debat 
D BRT 2 21.25 
De octopus, laatste afl. 
D Ned. 1 19.00 
Thomas en Senior, serie 
D Ned. 1 19.25 
The Cosby show, serie 
D Ned. 1 20.28 
De helemaal alleen in je eentje show 
D Ned. 1 22.25 
Hill street blues, serie 
D Ned. 1 23.10 
Cheers, serie 

D Ned.2 19.12 
Familie Wijntak, serie 
D Ned.2 20.00 
Voor niks gaat de zon op, over gokken 
en loterijen 
D Ned.2 20.55 
Panoramiek, info 
D Ned.2 22.45 
Den Haag vandaag 

Woensdag 9 okt. 
D BRT1 17.30 
Deinze-Mechelen, jeugdbasket 
D BRT1 18.10 
Zeppelin, kinderinfo 
D BRT1 18.35 
Kapitein Zeppos, serie 
D BRT1 19.10 
De blauwe planeet, dok. 
n BRT1 20.20 
Namen noemen, kwis 
D BRT1 21.05 
Allemaal beestjes, dok. 
D BRT1 21.35 
Verrassende vertellingen, film 
D BRT1 22.00 
Wie schrijft die blijft, boekeninfo 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
n BRT 2 19.25 
Zwartje de postduif, info 
D BRT 2 20.25 
Kiezen of delen, politiek debat 
D BRT 2 21.25 
Viridiana, film 
D Ned. 1 16.35 
Nederlandse flora, natuurfilm 
D Ned. 1 19.00 
De Snorkels, strip 
D Ned. 1 19.23 
Zeg 'ns aa, serie 
D Ned. 1 20.33 
Misdaadverhalen, film 
D Ned. 1 22.00 
Achter het nieuws 
D Ned. 1 22.40 
Sonja op woensdag, praatshow 
D Ned.2 19.22 
Van gewest tot gewest, regionaal 
D Ned.2 20.00 
Nederland C, kunstinfo 
D Ned.2 20.35 
Terreur, film 
D Ned.2 21.40 
Een andere manier van zien, De Nieu
we Gids 100 jaar 
D Ned.2 22.45 
Den Haag vandaag 

Donderdag 10 okt. 
n BRT1 16.00 
Ouderen en hun huisdieren, info 

D BRT1 18.00 
Tik Tak 
D BRT1 18.10 
De Freggels, strip 
D BRT1 18.35 
Rondomons, jeilgdfilm 
• BRT1 19.00 
Kippepastei, kooktips 
D BRT1 20.25 
Hoger-lager, kaartspel 
D BRT1 21,05 
Panorama, info 
D BRT1 21.55 
De kracht van een vrouw, serie 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 20.25 
Kiezen of delen, politiek debat 
D BRT 2 21.40 
Stromen, film 
D Ned. 1 19.00 
De familie Robinson, serie 
n Ned. 1 19.30 
Aartsvaders, dok. 
D Ned. 1 20.28 
Pozzuoli: een dode stad, dok. 
D Ned. 1 21.00 
De verhuizing, nieuwe serie 
D Ned. 1 21.10 
Ronduit Gala koncert 
n Ned. 1 22.00 
Tijdsein, info 
D Ned. 1 22.30 
Wat heet geluk show, praatshow 
n Ned.2 19.12 
Minjon magazine, info 
D Ned.2 19.50 
Vinger aan de pols, medische info 
D Ned.2 20.35 
Reis om de wereld in tachtig vragen, 
kwis 
D Ned.2 21.35 
Opsporing verzocht 
n Ned.2 22.15 
Avro's kommentaar 
D Ned.2 22.45 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 11 okt. 
D BRT1 18.10 
De prikballon, kleuterinfo 
D BRT1 18.25 
Bassie en Adriaan, serie 
D BRT1 18.50 
Star trek, SF-serie 
D BRT1 20.15 
De laatste ronde, politiek debat 
D BRT1 21.45 
De olifantman, film 
D BRT 2 19.00 
1 week sport 
D BRT 2 20.25 
De slag om de Ardennen, laatste afl. 
D BRT 2 21.40 
Premiere, filminfo 
D Ned. 1 19.00 
Minibios 
D Ned.1 19.15 
Ruud en Leonie, praatshow 
D Ned.1 20.28 
De brekers, serie 
D Ned.1 21.05 
Avro's platengala, show 
D Ned.1 22.25 
Televizier, info 
D Ned.1 23.15 
M.A.S.H., serie 
D Ned.1 23.40 
Karel v.d. Graaf 
D Ned. 1 0.10 
Tine 
D Ned.2 19.12 
Ja, natuurlijk; info 
D Ned.2 20.40 
Murder she wrote, serie 
D Ned.2 21.30 
Getijden, praatshow 
D Ned.2 22.45 
Sanne, serie 
D Ned.2 23.32 
Stark, film 

Zaterdag 5 okt. 
Jour de fête 

Franse komische film van Jacques 
Tati uit 1949 over een postbode in een 
Frans provinciestadje die op de kermis 
een film ziet over de wonderen van 
techniek in Amerika en hij besluit zijn 
sisteem van postbezorgen te moderni
seren... (BRT 1, om 16.00 u.) 

Zondag 6 okt. 
II Regno di Napoli 

Ital. film uit 1978 over de sociaal-
politieke geschiedenis van Napels tus
sen 1944 en 1976, weerspiegeld in de 
lotgevallen van twee kinderen uit een 
arm gezin... (Ned. 2, om 22.15 u.) 

l\/laandag 7 okt. 
Diva 

Franse film uit 1981. Toevallig komt 
de door operamuziek gepassioneerde 
jonge postbode Jules in het bezit van 
twee waardevolle cassetten: één is een 
geheime opname van een koncert en 
de andere bevat de vuile was van een 
politie-kommissaris... (RTL, om 
21.00 u.) 

Dinsdag 8 okt. 
Calle Mayor 

Spaanse film uit 1956. Een groepje 
jongeren schept er genoegen in de 
wandelaars in een Spaans provin
ciestadje te pesten. Met het muur
bloempje Isabelle halen zij een grap uit 
die dramatisch eindigt... (RTL, om 
22.05 u.) 

Woensdag 9 okt. 
Viridiana 

Spaans/Mexikaanse film van Luis 
Bunuel uit 1961. Don Jaime pleegt zelf
moord nadat zijn nichtje Viridiana, die 
sprekend op zijn overleden echtgeno
te lijkt, hem heeft afgewezen. Viridiana 
die naar het klooster wou, voelt zich aan 
de zelfmoord schuldig en besluit op het 
landgoed te blijven en de rest van haar 
leven aan liefdadigheid te wijden... 
(BRT 2, om 21.25 u.) 

Donderdag 10 okt. 
Le jeune marie 

Franse film uit 1983. Tijdens zijn 
eerste huwelijksnacht met de knappe 
Nina, ontmoet Billy Viviane. Het wordt 
liefde 9p het eerste gezicht... (A2, om 
20.35 ü., ook op RTBF1, opzat. 5 okt. 
om 20.10 u.) 

Vrijdag 11 okt. 
De olifantman 

Britse film uit 1980 naar het waar ge
beurde levensverhaal van John ivlerrick 
(1862-1880), een gruwelijk misvormde 
man die gedoemd was zijn leven te slij
ten ais kermisattraktie, totdat een we
tenschapsman zich over hem ont
fermt... (BRT 1, om 21.45 u.J 
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éoox-dk-week. 

^nt/touden. 
Nu we het op de bladzijde toch over Katalonië heb

ben, je kan er nooit slecht eten, tenzij je gaat in van die 
tenten met een bordje op de deur,. Hier bakt men met 
Hollandse boter". Barcelona bij voorbeeld herbergt een 
hele gamma van goede restaurants die gewoon alle 
Middellandse Zee specialiteiten te bieden hebben te
gen voor hier beschamend, maar wel aangenaam la
ge prijzen... 

N EDERIGSTE hoogtepunt 
mag je wel de tapa's kroe
gen en de sardientjes-

frituurtjes noemen. Een schoteltje, 
een aangename babbel en wijntjes 
voor zowat 50 frank... Maar is er 
ook een typisch Kalalaanse 
keuken? 

Beslist wel, al is die nogal aan de 
zware kant. Heerlijk is de ,,zarzu-
ela", gesmoorde vis met mosse
len. De ,,parrillade" is een grillade 
van vis en mosselen. De Katalaan-
se keuken is vrij eenvoudig, vrij ste
vig, maar daarom niet minder lek
ker. Wat denkt u van de ,,carn d'ol-
la", soepvlees met groenten, of 
respektievelijk eend met raap, 
gans met peren, kalfsvlees met 
paddestoelen, varkenspootjes met 
slakken en raap, rijst met inktvis? 
Het is maar een kleine keuze. 

In de nagerechten zijn de Kata-

lanen wel iets genuanceerder in 
hun ,,crema catalana" (een supe
rieure karamelpudding), of ,,mei i 
mato" (kwark met honing) en die 
heerlijke geflambeerde crema met 
rum en verschillende seizoen
vruchten. 

Bij uw Katalaanse maaltijd kiest 
u best een klassieke, voortreffelij
ke Rioja, een veredelde tafelwijn, of 
de lichte rode Peneda uit de streekt 
(even bezuiden het nabijgelegen, 
welbekende Sitges). Torres (uite
raard Katalaanse), champagne uit 
Villafranca kan uiteraard ook — 
zelfs bij het ontbijt — maar dan wel 
een Brut, en die kost maar rond de 
90 frank. In Katalonië of Spanje 
dan, want alle goede Iberiaanse 
wijnen zijn ook hier verkrijgbaar. 
Wel tegen de dubbele lokale prijs 
op z'n minst, maar toch die prijs 
waard. 

^/\/èien 
De bossen in de EG-lid-staten produceren bij elkaar 

ongeveer 77 miljoen m3 hout. Het houtverbruik be
draagt evenwel meer dan 190 miljoen m3. Vorig jaar 
beliep die import circa 787 miljard Be. fr. aan hout en 
produkten die uit hout gemaakt zijn, zoals papier en 
pulp. De uitvoer van uit hout gemaakte produkten be
liep slechts 180 miljard Be. fr. Met uitzondering voor de 
energie bezorgt hout de EG haar grootste commerciële 
verlies, 607 miljard Be. fr... 

SLECHTS één lid-staat heeft 
voldoende hout en dat is 
Luxemburg. In de overige 

EG-landen varieert de toestand 
van land tot land. Het slechtst zijn 
de Britten en de Nederlanders er 
aan toe. Die produceren niet eens 
genoeg om een tiende van hun be
hoeften te dekken. Daarentegen 
zijn Duitsland en Griekenland in 
staat meer dan driekwart van hun 
behoeften uit eigen bossen te 
halen. 

Maar er is hout en hout, aan 
sommige soorten is er een nijpend 
gebrek, terwijl er een overvloed 
aan andere is. Dit is met name het 
geval voor hout voor de papierin
dustrie. Deze toestand zal zeker 
niet op korte termijn verbeteren. De 
£C34<9mmissie voorziet in de hele 
werei'd een toenemende vraag 
naar houi ."letgeen bij een beperkt 
blijvende produktie betekent dat 

houtimporten steeds meer zullen 
kosten. 

Om een nijpend tekort of een 
sterk oplopen van de prijzen te 
voorkomen, dient de Gemeen
schap haar bossen beter te exploi
teren, zo meent de Kommissie. 
Daarom vraagt zij de lid-staten om 
nieuwe inspanningen te doen op 
het gebied van onderzoek. Een be
ter gebruik van de bossen betekent 
ook een betere bescherming tegen 
bosbranden en vervuiling. Vooral 
het nijpend probleem van de zure 
neerslag. 

Wellicht zal het gebrek aan hout 
in de Gemeenschap voor de lid
staten een aansporing zijn tot be
tere samenwerking op dit gebied. 
Er bestaat reeds een samenwer
king op het gebied van bosbrand-
bestrijding maar die zal in de toe
komst nog verder moeten worden 
uitgebreid. 

Katalonië, vergaand autonoom, is een van de expo
nenten van het volksnationalisme in Europa. Wie er nu 
komt — in het prachtige en fiere Barcelona bij voor
beeld — voelt op een bijna ontroerende wijze de frisse 
bries van vrijheid en spontaan, levensecht zelfbewust
zijn die er waait. 

,EUWENLANG werd er 
strijd geleverd tegen de 
Kastiljaanse overheersing 

vanuit Madrid, tot op het einde van 
de burgerooriog het op een eigen
gereide en anrchristische traditie 
steunende Barcelona door de fa
scisten ingenomen werd. Franco's 
klauw woog zwaar op heel Katalo
nië. Het Katalaans mocht niet meer 
onderwezen, in het openbaar 
gesproken, laat staan gedrukt wor
den. In amper een decennium is er 
veel veranderd. 

De CDC (Convergencia de Cata-
lunia, een nationalistische VU-
zusterpartij) zit als meerderheid in 
de Generalitat, de Katalaanse re
gering. Het Katalaans is er nu de 
eerste taal. Alle openbare opschrif
ten zijn er ver-katalaanst... met als 

prettig-cynisch detail dat de Aveni-
da del Generalissimo Franco, de 
grote boulevard die Barcelona 
doorkruist, nu dikator-ontluisterend 
banaalweg Diagonaal heet. Je 
moet er maar opkomen. 

De 3 grootste hedendaagse 
Spaanse kunstenaars (zo krijgen 
ze ook hun expositie in Europalia) 
zijn Katalanen: Miro schonk Barce
lona een prachtig museum met 
workschop, Picasso gaf de stad 
zijn uniekste kollektie... alleen Da-
li vond het best tegen Madrid te blij
ven aanleunen (er zijn altijd eksen-
triekelingen). 

De Katalanen zijn een veelzijdig 
volk: romantisch, maar ook ratio
neel en pragmatisch. Zij maken 17 
% uit van de hele bevolking van 
Spanje, maar leveren wel 25 % van 
het totale Spaanse Bruto Nationa

le Produkt (een vergelijking met 
België dringt zich op). Het pragma
tische van de Katalanen komt op 
een magistrale wijze aan bod in de 
manier waarop zij werken voor de 
verdere her-ontplooiïng van hun 
taal. Doordekultuurterreur van het 
Franco bewind heeft een hele ge
neratie volwassenen en een flink 
deel van de jeugd geen Katalaans 
kunnen leren. Zij kennen uiteraard 
de woorden nog wel, maar een deel 
ervan is toch wel verloren gegaan 
en de geschreven taal is hen 
vreemd geworden. 

Het departement van Kuituur 
van de Generalitat, dat ijvert voor 
de regularizatie van de Katalaanse 
taal, heeft nu op alle openbare 
markten (en die betekenen wat in 
de steden, stadjes en dorpen) gro
te platen met prenten laten aan
brengen, waarop alle aangeboden 
artikelen afgebeeld staan, met 
daarbij de juiste Katalaanse bena
ming en schrijfwijze. Afzonderlijke 
platen voor: groenten, vis, fruit, 
vleeswaren, gebak, enz. Het klinkt 
naïef, maar voor wie met dit initia
tief gekonfronteerd wordt is het in
drukwekkend. Momenteel hangt 
de ,,Ajuntament de Barcelona" 
(het stadsbestuur) in heel de stad 
prachtige, op Miro geïnspireerde, 
grote affiches met enkel de slogan 
,,Barcelona, mès que mai", Kata
laans voor,,Barcelona, meer dan 
ooit". Een groot volk dat aan zijn 
universele werkelijkheid werkt, kan 
altijd meer. Een Vlaanderen dat op 
eigen vleugels vliegt, kan dat ook. 

DRACO EXCITATA 

lS4eenigh candidaet ooght fraey soo te sien 
ende ciert placcaeten ends ligtdruckmael. 
Maar dees postuur doet den borgher beeven, 
sconinx vüeghende draec, tis Vreeven! 

^feetpelen 
Zoals aangekondigd maken we van 

de 99ste uitgave van deze kwis Iets 
speciaals. Maar eerst de oplossing 
van „Meespelen (97)". Toen drukten 
wij inderdaad een citaat af van Char
les Latour Rogier (1800 - 1885). 
Slechts 42 WIJ-lezers stuurden ons 
het korrekte antwoord door. Onder 
hen haalde de befaamde onschuldi
ge hand één gelukkige. Het prijzen
pakket wordt deze week toegestuurd 
aan Myriam Lommers, Belglëlei210, 
2018 Antwerpen. Proficiat. 

Alle anderen hoeven niet te treu
ren. Hieronder volgt iminers een 
nieuwe opgave. En aangezien dit 
nummer op een zeer hoge oplage 
verschijnt (alle niet-geabonneerde 
VU-leden ontvangen immers eve

neens deze uitgave) zijn er deze week 
ook meer prijzen. Het loont duszeker 
de moeite om deze keer mee te 
spelen. 

Indien U het antwoord op de vol
gende vraag meent te kennen, aarzel 
dan niet om uw oplossing kenbaar te 
maken: WIJ, „Meespelen (99)", Bar-
rikadenplein 12,1000 Brussel. U hebt 
tijd tot 14 oktober, daags na de ver
kiezingen. 

W IJ zoeken de naam van de 
persoon die volgende uit
spraken gedaan heeft. 

Hij was een notabele, althans in de 
ogen van veel tijdgenoten. Eén van 
zijn grote passies betrof Kongo. 

Een land waaraan hij en zijn naza
ten trouwens menige stuiver ver

diend hebben. De stukjes tekst da
teren respektievelijk uit 1876 en 
1885. Hoe heette die kerel en wan
neer leefde hij? 

,,Het openstellen voor de be
schaving van een deel van de we
reld waar ze nog niet is doorge
drongen, betekent, ik durf het zeg
gen, een kruistocht, deze eeuw van 
vooruitgang waardig. Ik ben ver
heugd vast te stellen hoe de publie
ke opinie haar verwezenlijking 
gunstig gezind is. De tijdsgeest is 
met ons." 

Er zou dus enkel een persoonlijk 
band bestaan tussen België en de 
nieuwe Staat. Ik ben ervan over
tuigd dat deze maatregel voor het 
land vruchtbaar zou zijn, zonder 
dat het enige last op zich zou hoe
ven te nemen. En indien mijn ver
wachtingen zouden verwezenlijkt 
zijn, dan voel ik mij voldoende ver
goed voor mijn opofferingen. Het 
welzijn van het land, heren -mi
nisters, is het doel van gans mijn le
ven." 
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Nu de herfst op de hoorn blaast... 

Een wandeling in Neigembos 
^ ' ^-T*'*"'^ 

Nu de herfst op de hoorn blaast en 't wierookt m het 
hout., om Felix Timmermans na te praten roepen wij 
u op tot een wandeling in het bos. Voor velen in deze 
drukke kiesstrijdtijd een nodige ontspanning, een 
zuurstof kuur is altijd meegenomen Langs de steenweg 
Ninove-Halle nog net op Oostvlaams grondgebied ligt 
Neigem. Dit dorp zou een van de vele haast vergeten 
(Oost-)Vlaamse dorpen zijn ware het met dat het zijn 
naam geeft aan een merkwaardig bos, het Neigembos 

TOEN eind van de jaren zestig 
de streek rond Ninove opge
schrikt werd door boomkap 

pingen in de 800 m lange beuken-
dreef van het Neigembos was dit 
de aanzet tot een haast heroïsch 
duel tussen de bevolking en de 
adellijke eigenaar van het bos De 
strijd werd pas m september van 
1974 beslecht toen het Neigembos 
als landschap geklasseerd werd en 
door het Rijk aangekocht Tussen 
beide data gingen echter tientallen 
waardevolle bomen voor de bijl 

Kolenwoud 

Het Neigembos is met van giste
ren Er IS reeds sprake van m het 
jaar 630 het jaar waarin een zeke
re Odelard in opdracht van de 
Frankische koning Dagobert zich 
m de buurt van Neigem kwam 
vestigen Odelards dochter de la
ter Sinte Berlindis en patrones van 
het naburige Meerbeke raakte in 
onmin met haar vader en werd on
terfd Daardoor werden de bezittin
gen toegewezen aan de vrouwe
nabdij van Nijvel Tot de Franse 
Revolutie was de abdis van Nijvel 
eigenaar van het Neigembos Door 
oorlogsomstandigheden perkte het 
bos drastisch in, het was nochtans 
zeer uitgestrekt geweest Het be
hoorde namelijk tot het onmetelij
ke Kolenwoud dat zich uitstrekte 
van Bavai tot in de Kempen en was 
de thuis van de Nerviers 

Het Neigembos is steeds rijk ge
weest aan hout en wild en was ge
zegend met een uitzonderlijke flo
ra In moeilijke tijden bleek het met 
zijn hoogten (90 m boven de 
zeespiegel) en zijn plotse dalen 
een goed schuiloord voor mensen 
m nood 

Adelaarsvaren 

Het huidige Neigembos is zo n 
65 ha groot Het Rijk verwierf er 
zo n 40 ha van Herhaaldelijk heb
ben natuurliefhebbers er studies 
verricht en er over gepubliceerd 
De meest handzame uitgaven zijn 
van de hand van de Ninovieter Luc 
De Smet Enkele van zijn bevin 
dingen 

40 vogelsoorten hebben er hun 
broedplaats Het aantal soorten 
vlinders ligt er ver boven de goede 
middelmaat, 184 soorten uit 14 fa 
milies 265 soorten kevers konden 
er worden geteld De vuursalaman-
der en de hazelworm komen er nog 

in groten getale voor 

Wat de beplanting betreft treft 
men er twee bostypes aan in 
goudveil-elzenbos in de vallei 
heeft de populier de bovenha' 
gehaald op de oorspronkelijke 
boomsoorten Op de hellingen is 
het atlantisch eiken-haagbeukbos 
dat de dienst uitmaakt Deze hel 
lingn blijken ook het rijkst aan plan 
ten te zijn daslook verspreidt er 
zijn doordnngende geur, de blau
we boshiacint kleurt er de lente en 
het lelietje van dalen IS er thuis De 
adelaarsvaren — tot 3 meter hoog i 
— IS er een van de 254 gere
gistreerde plantensoorten 

Nu het de herfst is zijn het voor
al de paddestoelen die de aan
dacht trekken er zijn er van alle 

soorten, van de reuzenzwam tot de 
groene knolamaniet 

.^„.p î.. ̂ t.«:«.^ «.^ , . .r»|a.yYTTf1 

^^ndtJaai 
Deze week is Paul Van Grembergen 

aan de beurt. Deze minzame politikus is 
uittredend volksvertegenwoordiger van 
het arrondissement Gent-Eeklo. Tijdens 
de voorbije vier jaar fungeerde hij tevens 
als VU-fraktieleider in de Vlaamse Raad 

VRAAG: Veronderstel dat er een teletijdma-
chine bestaat waarover U kunt beschikken. 
Naar welke tijd zou U zich laten terugf litsen 

en m de huid van welk personage'' 
Antwoord. „Doelbewust en uit sympatie voor de 

vele Vlaamsgezinde oorlogsburgemeesters zou ik me 
naar die periode laten sturen Ik zou oorlogsburge
meester willen zijn, ergens te lande 

Om te zorgen voor voedsel lotsverbondenheid, Jo
den en gezochten in bescherming te nemen en de ge
vluchte officielen van 1940 een neus te zetten 

Vaderlandsliefde'^ Vanuit Engeland was 't immers 
al te gemakkelijk 

Vraag • U bent chef-kok van een Brussels restau
rant m de buurt van het parlement Welke politici 
zou U graag eens m uw eethuis ontvangen en wel
ke maaltijd zou U hen voorschotelen'' 

Antwoord. De CVP er Ene Van Rompuy Als ape
ritief krijgt hij een glas taksvrij water uit het spaarbek 
ken van Kluisen-Ertvelde Vervolgens platte brood
jes en een gepeld maar hardgekookt eitje Daarna 
een forel Cockenll-Sambre' met Vlaamse gekraak
te nootjes Een uitwuif-handdruk als tussen-digestief 

En als nagerecht krijgt hij van mij een gelatine-pap 
Goedbeveng Als symbool van 't Belgisch geheel zou 

ik er een vlaggetje op plaatsen de tnkolore van de
ze crème Belgicaine " 

Vraag: Een buitenlandse televisiezender biedt 
U drie minuten zendtijd aan. Wat zou U de buiten
landse kijkers vertellen over Vlaanderen. 

Antwoord:,,Ik monteerde een programma met de 
liedjes van Jacques Brei, met beelden van de torens 
van Damme, Lissewege, de schilderijen van Perme-
ke, de gebroeders De Smet en Gustaaf Vande 
Woesteyne En daartussen opnamen van de IJzerbe
devaarten 't Zangfeest " 

Vraag: Welk is uw lievelingsdier en waarom? 
Antwoord: „De kat Omdat dit beest doorgaans 

met jankt, zeven levens telt, vrij blijft en steeds op 
haar poten valt " 

Paul Van Grembergen oorlogsburgemeester 

Toch nog een woordje over de 
samenstelling van de bomenrijk-
dom Het bos is op de eerste plaats 
een beukenbos, 81 %, gemengd 
met eik 13 % en es 5 % 

Men kan het Neigembos het best 
bereiken aan het gehucht Bevin
gen, langs de steenweg Ninove-
Halle Aan de kapel met die naam 

^ ^ ^ ^ Men kan het 
fl^BP Neigembos ook 

_ ^ bereiken langs 
^^^m 9 de Brabantse 

^ f ^ K Ê Ê^k l̂ "̂* vanuit de 
• ^ V C A ^ g e m e e n t e 
^^^m m Gooik Daartoe 
^ ^ ^ w zoekt men 

langs de grote 
weg Asse-Edingen ter hoogte van de 
herberg Belle Tnene de weg naar 
Neigem. Langs de One Egyptenbaan 
komt men aan de legendansche 
Woestijnkapel (van 1514). Even ach
ter de kapel loopt een rustige veld
weg het bos in. 

IS er een ruime parking Een hon 
derdtal meter voorbij de kapel ligt 
de hoofdingang van het bos Wie 
vriendelijk de paaltjes volgt kan 
een bescheiden wandeling van bij
na vier kilometer lopen maar op 
deze korte afstand is dan ook een 
ware rijkdom aan natuurschoon te 
ontdekken Natuurgids De Smet 
vertelt ons ,,Als de bladeren gaan 
vallen is de winter in aantocht Ze 
beschermen de zaden tegen de ko
mende strenge vorst Dan worcJ'i 
het bos stil Alleen het plotse ge
krijs van de Vlaamse qp:^ doet ons 
dan even schrikken-, " 
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Nederland in de ban van wereldbekerderby 

Louis I: geen biechtvader 

17 

Erzijn mensen waar men (de pers) nooit genoeg van 
krijgt. Louis Wouters, al negentien jaar lang voorzitter 
van de Belgische Voetbalbond, is er één van. De Ne
derlanders omschrijven hem als, ,een botterik in zijn au-
tokratisch leiderschap", ,,een afschuwelijk voorzitter" 
zou Bob Deps geschreven hebben (en wij zullen hem 
niet tegenspreken). 

D EZE man moet opstappen" 
blokletterde Panorama op 
haar frontpagina. Maar 

desondanks laat men de Mechel-
se advokaat, die nu zelf heeft toe
gegeven dat hij niet God de Vader 
is, noch de paus, noch de biechtva
der van koningen en keizers, bij el
ke gelegenheid orakelen. 

Medicijnman 
De Volkskrant stuurde Hans Van 

Wissen op hem af en deze zag in 
de medicijnman van ons voetbal 
,,een lid van het Russisch politbu
reau met de ogen van Sartre". 

Enkele uitspraken willen wij uit 
de overigens relevante bijdrage 
lichten. Niet omdat ze nieuw zou
den zijn maar omdat ze toch enig 
licht werpen op deze bizarre per
soonlijkheid die ons nog nooit met 
redelijke argumenten van zijn ge
lijk kon overtuigen. Dat hij zichzelf 
desondanks (het zwarte geld cir
cuit, het omkoopschandaal en de 
Heizeltragedie) staande kon hou
den, wijst toch in de richting van on
gewoon leiderschap. 

Louis I over de afwikkeling van 
het Heizeidrama: ,,Er is door ons 
geen fout gemaakt. Natuurlijk moe
ten de verantwoordelijkheden wor
den vastgelegd. Anderzijds moe
ten de slachtoffers in geval van ge
maakte fouten betaald worden 
door degenen, die fouten gemaakt 
zouden hebben. Zou de Belgische 
voetbalbond of een andere instan
tie verklaringen afleggen, die op 
schuld wijzen, dan zouden de ver
zekeringsmaatschappijen volgens 
de Belgische wet verval in kunnen 
roepen. Het gevolg daarvan zou 
zijn, dat de slachtoffers hun groot
ste zekerheid van betalen verlie
zen. Tot de rechtbanken een ein
doordeel hebben uitgesproken, 
weiger ik dus elke verklaring. U 
mag over mijn stilzwijgen denken 
hoe U wilt, maar van mijnentwege 
is het onaanvaardbaar, als ik de 
mogelijkheid tot betaling in gevaar 
breng." 

We vragen ons af hoe lang de 
bondspraeses op deze verklaring 
heeft zitten broeden. Sibilijnser kan 
eigenlijk niet. 

Louis houdt daarmee niet op: 
,,ln mijn positie kan men kritiek ver
wachten. Ik zeg niet, dat ik de waar
heid verkondig, maar in een beleid
sorgaan moet men nu eenmaal 
verantwoordelijkheden nemen. Ik 
heb ook met huid en haar, met 
hand en tand beslissingen verde
digd, waar ik persoonlijk niet ach
terstond, maar die genomen wer
den door het gehele Uitvoerend 
Komitee." 

Het proces 
Echt genietbaar, voor ons al

thans, wordt Wouters pas wanneer 
hij de vinger in de wonde legt van 
topklubs. Hij maakt inderdaad 
,,het" proces: ,,Zwart geld is er in
tussen niet meer. Mijn indruk is dat 
het circuit in hoge mate is uitge
roeid. Niemand wUde voor nie

mand van de zwarte betalingen af, 
maar de tussenkomst van het mi
nisterie van Financiën heeft de 
klubs op één lijn gebracht. Ze on
dervinden er nu de fiskale nadelen 
van. Ik vind, dat de klubs op een 
voet leven, die niet meer beant
woordt aan de mogelijkheden. Het 
voetbal, ook de spelers, moeten in
binden." 

, ,De gehele tak van sport is dus
danig gebonden geraakt in zijn top
punt aan spektakel, dat ze zichzelf 
in gevaar brengt. De hogere afde
lingen vergeten één facet, ze ver
geten de ijsberg eronder, de lief
hebbers, waarop ze steunen. Ze 
hebben louter de wens kampioen 
te worden of Europees te spelen en 
leven boven hun middelen. De ver
houding tussen arbeid en beloning 
is dusdanig, dat het salaris van de 
speler niet meer verbonden is met 
de prestatie, maar met hetgeen hij 
als publieke opinie met zich 
meesleept." Het gebeurt niet vaak 
maar hier kunnen wij Louis moeite
loos volgen. 

In ons topvoetbal zijn de verhou
dingen inderdaad zoek geraakt en 
het terugschakelingsproces, dat 
onvermijdelijk volgt, is pas begon

nen. De waarnemers zien het, de 
supporters begrijpen het, maar... 
de meeste spelers willen het nog 
steeds niet geweten hebben. 

„Beenhakker"... 
Bedoelde bijdrage verscheen in 

het kader van ,,België-Holland". 
De derby der Lage Landen, met de 
kwalifikatie voor de wereldbeker 
als inzet, beroert ,,de Kezen" voor
lopig veel meer dan Vlamingen en 
Walen. Het is alsof de toekomst 
van de natie er van afhangt. De me
dia laten 16 oktober inderdaad niet 
los. Onuitputtelijk schijnen ze. 
Beenhakker, de bondscoach die 
aan het handje van Rinus Michels 
loopt, veroorloofde zich zelfs de op
merking dat ons voetbal laf en glui
perig is. Dat zette links en rchts 
kwaad bloed maar de vraag blijft in 
hoevere de man verkeerd was... 

Want het loopt op onze velden 
weer behoorlijk uit de hand. De oor
zaak kennen we niet, maar de mo
delopvoering van de Rode Duivels 
in Polen heeft er zeker geen goed 
aan gedaan: er wordt bij ons op
nieuw op grote schaal ultra defen
sief gevoetbald. Na een veelbelo
vende start moest iedereen (het 
sterke Anderlecht inbegrepen) op
nieuw naar,,af ".Uit voetbalt nage
noeg iedereen met een legertje 
verdedigers. Vanuit een egelstel
ling counteren schijnt opnieuw de 
hoogste taktische wijsheid. Het is 

bedroevend voor de toeschouwers 
en gevaarlijk voor de toekomst van 
ons voetbal. De klubs beseffen dit 
natuurlijk wel, maar voorlopig heeft 
niemand de moed die toestanden 
aan te klagen. Het oog wordt uit
sluitend op de rangschikking ge
richt en die tabel was nog maar zel
den een goede raadgever. Wie in 
het voetbal van vandaag eerst 
scoort is al voor drie vierden ge
wonnen. 

In België-Holland zal dat waar
schijnlijk niet anders zijn. We gelo
ven dan ook niet dat men in het An-
derlechtstadion de wedstrijd van 
de eeuw zal opvoeren. Tenzij Guy 
Thijs een hersenspoeling onder
gaat en plots vertrouwt op het krea-
tief vermogen van 's lands betere 
voetballers... Maar dat schijnt op 
zijn zachtst gezegd ,,weinig waar
schijnlijk". 

Het profcircuit krijgt vorm 

Biijarten o m -
twintig miljoen 

Heinrich Bohl moest het meemaken. Er wordt niet 
meer gebiljart om halftien. Er wordt gebiljart om... twin
tig miljoen. 

ANDRES 
H ET profcircuit, dat volgend 

jaar de wereld wil bestrij
ken, krijgt inderdaad sti

laan vorm. Een Westduitse spon
sor zou er zo'n twintig miljoen frank 
voor over hebben en daar kunnen 
Raymond Ceulemans en Ludo Die
lis, die verzekerd zijn van hun 
plaats, niet rouwig om zijn. 

In het Nederlandse Oosterhout 
werd vorig weekend een en ander 
alvast uitgeprobeerd. Ceulemans 
won voor de jonge, veelbelovende 
Zweed Blomdahl. Deze meldt zich 
overigens alsmaar nadrukkelijker 
als de opvolger van de meester uit 
Mechelen. Ceulemans schakelde 
in de finale, die volgens het door 
hem zo vaak verfoeide setsysteem 
werd betwist (het geld maakt ook 
hier recht wat krom is), over op ,,ca-
rotte" en daarin blijft Raymond nog 
steeds ongenaakbaar. 

Snooker 
Belangrijker evenwel dan de uit

slag was de vaststelling dat de 
nieuwe formule toekomst heeft, dat 
zij het,,gespecialiseerde" publiek 
aansprak en dat de biljartsport door 
één en ander nieuwe wegen schijnt 
te zullen opgaan. Dat moet, want 
het Angelsaksische,,snooker" rukt 
op. Dat soort biljart is nu eenmaal 
aantrekkelijker (maar daarom nog 
niet gemakkelijker) om spelen en 
de kans bestaat dat we ook bij ons 
in de komende jaren een ,,boom" 
van het snooker zullen beleven. In 
de klassieke biljartmiddens schijnt 
men dit begrepen te hebben. Van
daar de nieuwe initiatieven die aan
dacht en misschien ook steun van 
de media verdienen. Slaagt het op
zet dan wacht er de crack uit Me
chelen wellicht nog een lonende 
„nacarrière". Men kan immers niet 
ontkennen dat biljarters jarenlang 
stiefmoederlijk werden behandetd. 

Om deze nieuwste vorm van 
kommercialisering zullen wij dan 
ook niet treuren. 
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Gorbatsjov speelt handig 

Reagan 
in het defensief 

President Reagan is in tiet defensief gedrongen door 
Micliael Gorbatsjov, de Sovjetrussische partijleider die 
deze \Neek met zijn bezoek aan Franl<rijk zijn eerste bui
tenlands ,,optreden" maakt sinds hij nr. 1 werd. 

GORBATSJOV kwam in Parijs 
aan in het aureool van het 
voorstel dat zijn minis

ter van Buitenlandse Zaken Sje-
bardnadze vorige week vrijdag aan 
president Reagan voorlegde en dat 
inmiddels op de onderhandelingen 
in Geneve is op tafel gelegd: een 
vermindering van de strategische 
kernwapens van beide supermo-
gendheden met niet minder dan 50 
t.h. Aan die redukties verbindt Mos
kou een dringende voorwaarde, nl. 
de stopzetting van de militarizering 
van de ruimte. Men kan geen fun
damenteel wetenschappelijk on
derzoek tegengaan, zo zeggen de 
Russen over het ,,star wars" vor-
singswerk, maar wij eisen wel dat 
er een verbod komt op het vervaar
digen en testen van de ruimtewa-
pens die in de labo's worden be
dacht 

Na een eerste afwachtend-
gunstige reaktie van de Amerikaan-

die wapens aan. Als voorwaarde 
stelt hij het niet uitvoeren van het 
,,initiatief voor een strategische de
fensie" (SDI) zoals,,star wars" of
ficieel heet. Ook dat slaat aan bij de 
publieke opinie van West-Europa 
waar men nogal skeptisch staat te
gen dat futuristische antiraketten-
schild in de ruimte, terwijl ook heel 
wat Amenkanen er bedenkingen 
bij hebben, zeker nu de Ameri
kaanse regering allang toegeeft 
dat zo'n schild nooit 100 t.h. veilig 
zal zijn, en dus niet ,,de kernwa
pens nutteloos zal maken" zoals 
ze eerst zei. 

Geen 
kerstekinderen 

Men mag echter de diskussie 
rond de enorme kernwapenarse
nalen van de twee supermachten 
niet herleiden tot een spelletje van 

unten scoren bij de publieke opi-
ie. Er moet nu eenmaal een mid-

Shultz (VSA) en Sjevardnadze (USSR): 
een tianddruk met zet en tegenzet. 

se minister van Buitenlandse Za
ken George Shultz kwam begin de
ze week in Washington de kritiek op 
het Sovjet-voorstel op gang En de 
Amerikaanse pers meldde dat de 
Reagan-regering aan een ,,tegen
offensief" in de propagandastrijd 
met Moskou aan het werken was. 

Propaganda
strijd 

De,,grote kommunikator", zoals 
Reagan genoemd wordt, heeft het 
inderdaad niet onder de markt met 
de 20 jaar jongere Gorbatsjov die 
in tegenstelling tot zijn grijze voor
gangers zeer goed de kunst van de 
,,public relations" verstaat. Sinds 
jaren vragen de Amerikanen „deep 
cuts" in de bestaande kernwapen
arsenalen. Gorbatsjov biedt nu in
derdaad een sterke reduktie van 

del gevonden worden om de bewa
peningswedloop in te dijken en 
daarvoor zijn serieuze onderhan
delingen, en geen loutere public 
relations-operaties nodig. 

Het spreekt vanzelf dat het 
Sovjet-voorstel grondig moet wor
den onderzocht. De Russen zijn 
geen kerstekinderen en uiteraard 
zijn ze erop uit hun eigen belangen 
veilig te stellen. Maar het minste 
wat men kan doen is het Sovjetrus-
sisch voorstel ernstig bekijken en 
zien of het Moskou menens is met 
zijn toezegging dat het de kernwa
penarsenalen met de helft wil m-
knmpen. 

Seneuze onderhandelingen ver
eisen evenwel dat beide partijen 
een klaar beeld hebben van waar 
ze met die onderhandelingen naar
toe willen. En daar schort het hem 
bij de Reagan-regering. Het is een 
publiek geheim dat onder Reagans 

medewerkers geen eensgezind
heid bestaat, dat sommige leiden
de hoge ambtenaren of politici prin
cipieel tegen akkoorden over be-
wapeningskontrole met de 
Sovjetunie gekant zijn en niet wil
len dat daarover op de komende 
top Reagan-Gorbatsjov in Geneve 
op 18 en 19 november afspraken 
worden bereikt. 

Zolang die onduidelijkheid, het 
afwijzen van alle voorstellen van de 
tegenpartij als,,zuivere propagan
da" voortduren, zal Reagan, on
danks al zijn media-talent, proble
men hebben om zijn publieke opi
nie en zijn bondgenoten te 
overtuigen dat hij werkelijk bewa-
peningskontrole wil. 

Mitterrand niet 
Het is ook vooral om die reden 

dat president Mitterrand van Frank
rijk al heeft laten weten dat hij op 24 
oktober niet naar de door Reagan 
bijeengeroepen top gaat van de ze
ven industrielanden die Qen jaar
lijkse ekonomische topkonferentie 

Spring eruit, 
win de Lotto-buit. 

houden (VS, Groot-Brittannië, 
Frankrijk, Bondsrepubliek, Italië, 
Canada en Japan). Reagan nodig
de voor die ontmoeting in Washing
ton uit om zijn top met Gorbatsjov 
voor te bereiden, wat inhoudt dat hij 
zijn positie tegenover Gorbatsjov 
wil versterken door met de steun 
van zijn voornaamste bondgenoten 
te kunnen uitpakken. Mitterrands 
weigering om te gaan, en zijn toe
zegging dat hij wel later met Rea

gan wil praten, moet men met lou
ter afdoen als een nieuw staaltje 
van Franse ,,Einzelgangerei". 

Als de Franse president van oor
deel is dat de Amerikaanse rege
ring eerst orde op eigen zaken 
moet stellen en voor zichzelf uitma
ken waar ze met de onderhandelin
gen in Geneve naartoe wil voor ze 
de steun van haar bondgenoten 
l<an vragen, dan heeft hij daar een 
punt. H. Oosterhuys 

Voor het eerst een Friestalige speelfilm 

De dream: een droom 
werd werkelijicheid 

Ljouwert - Er schijnt tegenwoordig in de lage landen 
bij de zee geen film meer gemaakt te kunnen worden 
zonder rechtzaken of onoverbrugbare persoonlijke kon-
flikten. De Friese filmregisseur Pieter Verhoeff heeft zijn 
uniekeprodukt,,De Dream" (De Droom), die vandaag 
in talloze Nederlandse bioskopen voor het eerst draait, 
dan ook voorde helspoorten moeten wegsiepen. Maar 
wat niemand ooit eerder lukte kreeg de Lemster vissers
zoon wel voor elkaar; het realiseren van een Friestali
ge speelfilm. 

D E enige voorganger van De 
Droom ,,Kar üt Twa' (Keu
ze uit twee geliefden) is 

charmant, maar dateert uit de pe
riode van de stomme film... 

Het onderwerp van de film Is een 
sociaal drama dat zich rond de 
eeuwwisseling op het Friese platte
land afspeelde: De Hoogerhuis-
zaak. Het is het voor de film gero
mantiseerde verhaal van een 
,,rooie" arbeidersjongen die, hoe
wel onschuldig, door Justitie wordt 
veroordeeld om een voorbeeld te 
stellen. Het Fries is daarbij histo
risch verantwoord gebruikt want 
het volk leest Fries, het gezag 
Hooghaarlemmerdijks (Hollands). 

Waardering 
Deze naar autenticiteit streven

de opzet werd bijna teniet gedaan 
door een Amsterdamse geldschie
ter, de filmgigant Tuschinski. Tot 
grote woede van de kleinere Frie
se geldschieters en de akteurs 

eiste de man wat in Nederland met 
buitenlandse films nooit gebeurt, 
namenlijk het verfoeilijke nasyn-
chronisatie. In tijdsnood werd het 

rampzalige besluit pas onlangs 
herzien en wat schrijft de grootste 
Hollandse krant (,,De Telegraaf"): 
,,Bioskoopbezoekers horen de 
Friese taal even boeiend de zaal in 
komen als destijds het Zweeds in 
de eerste films van Bergman." 

Een opmerkelijk geluid dat wijst 
op een late waardering van een re
gelmatig onterecht beschimpte 
taal. Hoe belangrijk is het wel niet 
dat ook minderheidskulturen toe
gang hebben tot de moderne 
media. 

In dit geval leverde het een film 
op met mooi-grauwe opnames van 
een winters Friesland en ak-
teerspel van nivo. 

OPF 

Regisseur Pieter Verhoeff tijds een opname op lokatie. 
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Vic Anciaux: 

silnleveren op 
hoger onderwijs 
is misplaatst!" 

BRUSSEL — Maandag publiceerde algemeen VU-
voorzitter Vic Anciaux een merkwaardig dokument 
n.a.v. de heropening van de Vlaamse universiteiten. 

In de andere, zg. ,,vi/eldenkende"pers las men over 
dit standpunt praktisch niks. Precies ook daarom druk
ken WIJ hier de integrale tekst af. 

OND deze tijd gooien de uni
versiteiten opnieuw hun 
poorten open Tijdens de 

voorbije legislatuur werd door de 
Volksunie meermaals de vinger op 
de zere plek gelegd De subsidie-
nng van de universiteiten, de kre
dieten voor wetenschappelijke in
stellingen en de financienng van 
het onderzoek gebeuren allesbe
halve op een korrekte Vlaams-
vnendelijke manier 

Cijfers om dit te illustreren wer
den reeds voldoende aangeduid 
Ook de Vlaamse Interuniversitaire 
Raad (VLIR) kloeg bij herhaling de
ze achteruitstelling aan 

Hoger onderwijs: 
onze troef kaart 

Betwistingen over verdeelsleu
tels vormen uiteraard een moeilij
ke materie Bijzonder gevaarlijk 

wordt het wanneer het onrecht zich 
tot die sektoren richt waarvan 
iedereen weet, of aanvoelt dat ze 
hun stempel op de toekomst druk
ken Het potentieel waarmee 
Vlaanderen zich kan en moet wa
penen om de toekomst veilig te 
stellen is verre van oneindig 

Het IS welhaast een afgezaagd 
refrein dat we het zonder echte 
grondstoffen en waardevolle ener
giebronnen moeten stellen De be-
roepsernst en de wil tot werken en 
slagen kunnen dan gelukkig inge
roepen worden om de meeste van 
deze nadelen weg te werken Veel 
meer nog geldt dit voor de degelij
ke vorming, waardoor de grijze 
massa van onze hersencellen op
timaal wordt aangeboord en benut 
Het was gisteren net zozeer als 
vandaag en troefkaart die we te
genover onze buurlanden en han-

m 

Budgettaire beperkingen 
mogen nooit een reden zijn om Uw gasten uit te nodigen 

aan een karig bereide tafel 

H. Let gebeurt beslist wel vaker dat U voor 
Uw bedrijf een feestelijke bijeenkomst moet organi
seren 

Een gezellige personeelsreceptie bijvoorbeeld of 
een royaal dealersbanket een gesofistikeerd diner 
voor tielangrijke zakenrelaties enz 

Het IS volkomen logiscfi dat U daarbij dikwijls 
gebonden bent aan welbepaalde budgetten maar 
budgettaire beperkingen mogen nooit een reden 
zijn om Uw gasten uit te nodigen aan een karig 
bereide tafel 

D. Dits Feest Hoeve is een van die uit
zonderlijke restaurants waar het net zo fijn tafelen 
IS met z n tweeen als met zijn tweehonderd tege
lijk De meesterkok van Dits Feest Hoeve werkt 
immers altijd - ongeacht het aantal tafelgenoten -
volgens de strikte regels van de allerfijnste « Haute 
cuisine " weliswaar gekruid met de fantasie van 
ziin virtuose vaardigheid Een greep uit ons culinair 
boeket uitgelezen « warm en koud » kombinattes 
Breugheliaans Festijn Gastronomische Barbecue 
GnI! Party Hawaiaanse Avond speciale menu s 
rond seizoenspecialiteiten enz 

SüKSES VERZEKERD 

Wij adviseren U graag, voor Uw volgende seminaries, vergaderingen 
met audio-visuele uitnodiging. 

Dc„Dits Feest Hoeve"... 
.. . , Meiboomstraat 7, 2830 Rijmenam 
WJ[i'«!>JI&. Tel. (015)51 13 67 Telex 21.776 

Van jonge mensen geen knotsgekke robots maken, maar,,generalisten'' 
met het aksent op algemene vormmg 

delspartners zullen uitspelen Mor
gen en overmorgen zal dit trou
wens nog meer nodig zijn 

Alle indikatoren bevestigen im
mers steevast hetzelfde basisprin
cipe Algemene vorming met een 
universitaire scholing waarvan de 
helft of meer van de jongeren kan 
genieten, is een der sterkste be
trachtingen die zich binnen de 
Vlaamse gemeenschap kan vol
trekken ^ 

Symptomatisch voor wat zich de 
komende jaren in alle hevigheid zal 
blijven manifesteren, zijn de analy
ses rond de aktuele cijfers inzake 
tewerkstelling en werkloosheid Af
gestudeerden uit het hoger onder
wijs vertegenwoordigen thans ca 
20 % van de jongeren, in het totaal 
bestand van werkzoekenden vor
men ze een kleine minderheid van 
5 % Net andersom liggen de ver
houdingen voor de laaggeschool
den Bijna een op vijf jongeren sluit 
de vorming met het lager onderwijs 
af, aan de stempellokalen maken 
ze zowat de helft van de rij uifi 

„Multi-versiteiten" 
voor algemene 
vorming 

Vandaar ook dat wij er zo zwaar 
aan tillen wanneer de subsidiee-
nng van de universiteiten, de oplei
dingen van het Niet-Universitair 
Hoger Onderwijs-type en de onder
zoekscentra niet eerlijk en volgens 
een rechtmatige 60-40 verhouding 
wordt toegepast Dat door die fun
damentele oneerlijkheid een groot 
aantal jobs verloren gaat, is nog 
maar een facet Erger is het dat 
men zich op die manier met ten vol
le op de toekomst kan en mag voor
bereiden 

Belangrijk is tevens het door
drukken van een specifiek beleid 
ten aanzien van de universiteiten 
en de NUHO-opleidmgen We wil
len komaf maken met de kruide-
niersmentaliteit bij het opstellen 
van begrotingen om doelbewust op 
een inflatoir onderwijsbudget over 
te stappen Inleveren is een optie 
die voor een aantal sektoren te ver
antwoorden is, ze IS evenwel totaal 
misplaatst ten aanzien van het ho
ger onderwijs' Wie wil investeren in 
de toekomst en de jongeren bete
re kansen wil geven om zich flexi

bel op te stellen met een vlotte in
tegratie in een steeds ingewikkel
der maatschappij, heeft gewoon 
geen andere keuze Precies daar
om moet het onderwijsbeleid stre
ven naar een nog grotere participa
tie van de jeugd aan het hoger on
derwijs Meer kennis laten 
vergaren door een meerheid in 
plaats van door een minderheid, 
dat heet de toekomst veilig stellen 

Geenszins betekent dit dat we 
van jonge mensen specialisten of 
knotsgekke robots moeten maken 
Net het omgekeerde willen we be
trachten door van ae universiteiten 
- naar het woord van T Roszak -
,,multive''siteiten" te maken Met 
het akoent op algemene vorming 
van generalisten en waardoor 
,,kunnen kennen" een wipplank is 
om zich op alle mogelijke situaties 
voor te bereiden De echte specia
lisatie - tijdsgebonden als ze is -
komt pas nadien en kan beter naar 
een postuniversitair circuit doorge
schoven worden Binnen dat circuit 
zien we een ruimer werkaanbod tot 
stand komen voor wetenschappe
lijke medewerkers, professoren en 
assistenten Die er tijd en ruimte 
vinden voor hun specialisatie En 
voor wie de interaktie meUiet be
drijfsleven ook vlotter realiseerbaar 
zal zijn binnen hun kleine onder
zoekscentra dan met de gangbare 
rompslomp van een logge admi
nistratie 

Grotere 
waardering 
voor leerkrachten 

Tot slot IS er de noodzakelijke be
vruchting van het hoger onderwijs 
op de lagere en middelbare cyclus, 
een bevruchting die we vooral wil
len bewerken door de lerarenoplei
ding te optimaliseren en door de 
carrière van leerkrachten zowel 
menselijk als financieel aantrekke
lijker te maken Wanneer we het 
onderwijs als een kruciale schakel 
willen uitspelen in een maatschap
pelijke strategie die toekomstge
richt IS, dan is het een absolute 
noodzaak te zorgen voor goed ge
schoolde leerkrachten Konform 
deze kwaliteitsnorm is het al even 
logisch dat het beleid integraal 
wordt doorgetrokken en in een be
tere beloning voor deze, .jeugdwer
kers" voorziet 
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Getuigen opgelet! 
Honderden Volksunie-leden zullen zondagnamiddag 13 oktober fun
geren als getuigen bij het tellen van de uitgebrachte stemmen. Dit 
is een uiterst belangrijke zaak. 

Taak van de getuigen 
In principe volgen de getuigen de af

loop van de vernchtingen. Zij mogen de 
geldigheid, de rangschikking en de op
telling van de stembiljetten nagaan en 
bij de stemmenoptelling, de berekenin
gen doorzoeken. Zij hebben het recht 
om hun opmerkingen in de 
processen-verbaal te doen akteren. 

In de praktijk, en voor een vlotte af
wikkeling van het telproces, helpen zij 
mee bij de telverrichtingen. 

Wij raden onze getuigen aan om, 
vooraleer met de telling te beginnen, 
duidelijke afspraken te maken met de 
voorzitter van het telbureau over het al 
dan niet geldig zijn van stembiljetten 
waarover twijfel zou kunnen ontstaan. 
Geldige stemmen 

Hoe stemt men geldig? 
— ofwel één lijststem 
— ofwel één naamstem naast de 

naam van een kandidaat-titularis 
— ofwel één naamstem naast de 

naam van een kandidaat-opvolger 
— ofwel één naamstem naast de 

naam van een kandidaat-titularis én 
naast een kandidaat-opvolger op de
zelfde lijst. 

Niet ongeldig — dus geldig 
— de stembiljetten waarop de kiezer, 

op dezelfde lijst, een lijststem heeft uit
gebracht en tevens een stem naast de 
naam van meer dan één kandidaat
titularis en/of naast de naam van meer 
dan één kandidaat-opvolger van dezelf
de lijst. Deze stem wordt beschouwd als 
een lijststem. 

— de stembiljetten waarop de kiezer, 
op dezelfde lijst, een lijststem heeft uit
gebracht en tevens één stem naast de 
naam van één kandidaat-titularis en/of 
één kandidaat-opvolger. Deze stem 
wordt beschouwd als een naamstem. 

— de stembiljetten waarop de kiezer, 
op dezelfde lijst, een lijststem heeft uit
gebracht en tevens naast de naam 
méér dan één kandidaat-titularis 
en/of méér dan één kandidaat
opvolger. Deze stem wordt beschouwd 
als een lijststem. 

Ongeldig 
Alle andere wijze van stemmen zijn 

ongeldig. 
Bij de beoordeling van de geldigheid 

der stembiljetten, waarop de stem on
volkomen is aangebracht, zal het bu
reau maar tot de ongeldigheid beslui
ten, wanneer de kiezer klaarblijkelijk 
zijn biljet heeft willen herkenbaar 
maken. 

Telling 
De biljetten worden per lijst in 3 ka-

tegorieën gerangschikt: 
— lijststemmen, of als zodanig be

schouwd 
— naamstemmen voor één opvolger 

of bovenaan de lijst en naast één op
volger 

— naamstemmen voor één titularis 
en/of één opvolger of stemmen bove
naan de lijst en tevens naast één kan
didaat en/of naast één kandidaat en 
één opvolger. 

Hiernaast vindt men dan nog het pak 
blanko en/of ongeldige stemmen en het 
pak twijfelachtige stembiljetten. Kontro-
leer deze stapel nog eens v'o'or de de
finitieve telling begint. Te vaak worden 

VU-stemmen bij de zg. blanko's 
gelegd... 

Partij-aktiviteiten 

Normaal moeten in het telbureau de 
stembiljetten van de verschillende 
stembussen gemengd worden voora
leer men met de eigenlijke telling mag 
beginnen. 

Men kan aan de voorzitter vragen om 
de telling per stembus te doen. Door de 
uitslag hiervan te noteren kan men 
eventueel nadien de uitslagen per ge
meente hersamenstellen. 

Noteer in ieder geval per stem(-
opnemings)bureau de volgende ge
gevens: 

— totaal aantal ongeldige en blanko-
stemmen 

— totaal aantal geldige stemmen 
— totaal aantal stemmen per deelne

mende partij 
— aantal voorkeurstemmen van de 

VU-kandidaten 
— indien mogelijk aantal voor

keurstemmen van de belangrijkste te
genkandidaten. 

Vraag aan de verantwoordelijke in 
het arrondissement wie aangeduid is 
als hoofdgetuige en waar zij/hij te be
reiken is, in de kantonhoofdbureaus 
en/of arrondissementshoofdbureaus, 
waarop U eventueel beroep kunt doen 
ingeval van betwisting. 

Wij rekenen op Uw medewerking. In
dien er nog vragen zijn, aarzel dan niet 
en kontakteer ons: 02/219.49.30 (de 
heer Mare Ribbens). 

Werkaanbieding 
Vlaamsgezinde vereniging in het centrum van Brussel zoekt voor een 
goedgekeurd BTK-projekt (duur 1 jaar) dringend 

een licentiaat 
politieke of sociale wetenschappen 

of 
ekonomische wetenschappen 

of 
handelswetenschappen 

Moet uitkeringsgerechtigd zip 
Kandidaturen met curriculum vitae schriftelijk indienen bij redaktie WIJ, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel onder de letters BAR-1. 

ADIDAC 
DIDAKTISCHE VAKBEURS VOOR SCHOOL & BEDRIJF 

GELIJKTIJDIG MET KANTOOR 85 9-13 OCT. 85 
HALLEN KORTRIJK TEL.056-2155 51 - TELEX 86238 
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De individuele pamfletten: 

Origineel, pantone 
123 én vogeivrij 

Onze oproep aan de VU-kandidaten oktober om ons hun persoon
lijk pamflet te sturen heeft sukses. Dagelijks stromen tientallen kaart
jes, brieven en foldertjes toe. Het is dus biezonder moeilijk en deli-
kaat hieruit een selektie te maken. 

vaak aangegrepen om op de inzet en de Volgende week hopen wij trouwens 
nog een aflevering te brengen van on
ze kollage. Toch wagen wij ons nu 
reeds aan een eerste , weliswaar sub-
jektieve selektie. 

De zilvermeeuw 
Het symbool van deze VU-

kampagne, de zilvermeeuw, wordt in 
bijna alle verkiezingspamfletjes overge
nomen. Ook het lichtjes kursief ge
schreven ,,Volksunie - voor een vrij 
Vlaanderen" treft men dikwijls aan. Sa
men met de algemene slogan. Deze 
eenvormigheid is, zeker vanuit 
reklame-technisch oogpunt, een posi
tieve vooruitgang. 

Iets moeilijker ligt het met dat typi
sche VU-geel, in vaktermen beter be
kend onder de naam ,,pantone 123". 
Een meerderheid van kandidaten ge
bruikt uiteraard geel als steunkleur, 
maar dit durft nogal eens verschillen 
met het zachtere pantone. 
Gedurfd 

Een aangename verrassing is onget
wijfeld de spitsvondigheid die sommi
ge folders kenmerkt. Zo ontvingen wij 
een Limburgs kaartje waar op de voor
kant een man met lege zakken staat, 
zonder te zien wie dit is of welke partij 
in de bus valt. Wanneer men deze kaart 
openplooit wordt dit echter duidelijk en 
een expressieve kinderfoto besluit met: 
,,Er is toekomst voor Limburg met de 
Volksunie" 

Ook kalendertjes voor het jaar '86 zijn 
erg in trek. Van volksvertegenwoordi
ger Jan Caudron kregen we zelfs een 
heuse verjaardagsalmanak, met een 
sympatiek kadolintje eromheen. Ver
schillende kandidaten stellen zich ge
zamenlijk voor, netjes verspreid over de 
drie lijsten 

Anderen benadrukken dat zij jong of 
vrouw zijn, onafhankelijk en dyna
misch. De aktiviteiten van de betrokke
nen op lokaal vlak worden, terecht. 

deskundigheid te wijzen. 
Gerichte propaganda naar een be

paalde doelgroep is evenzeer in trek. 
Een persoonlijke brief aan kollega's uit 
het onderwijs, de sportwereld of de leef
omgeving is inderdaad een goede 
metode. 
Trouwboekje 

Het meest in het oog springend do-
kument dat we in handen kregen betreft 
echter het boekje bij de huwelijksviering 
van Geert Desseyn, vorige week zater
dag in Ledegem. Geert is een biezon
der aktief VU-bestuurslid en huwde op 
28 september met zijn Kato. Als voor
pagina van het boekje bij de eucharisti
sche dienst gebruikten zij de zilver
meeuw in de opgaande zon. 

Proficiat voor deze vondst én veel ge
luk in het nieuwe leven, Kato en Geert! 

«niet U ma^r de staat 
leeft boven zijn stand...» 

PVV ,t. 

•< omdat mensen belangrijk zijn» 

En komt U er ook zo bekaaid vanaf? 

Dan wordt het tijd dat U daar 
NU verandering in brengt! 
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U boort hef 
Kwalitatief Inoogstaande produkten en aktuele 
vormgeving. 
Aan prettige prijzen. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 4.500 m^ toonzalen te Edegem en te Brussel 
bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn om ons 
te bezoeken, vraag dan schriftelijk onze katalogus 
aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 130 biz. ideeën en 
mogelijkheden en meteen eea overzicht van ons 
uitgebreid gamma meubilair in hout en kunsthars. 
Van zitkomfort, scheidingswanden, brandkasten. 
Van klasseermateriaal en bibliotheekinrichtingen. 
Van salons, projekt- en systeemmeubilair. 

Te veel om op te noemen. Zonder de minste 
verplichting. Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor Uw belangstelling. 
P.S. Ons Domino-gamma (zie illustratie) alleen al is 
Uw bezoek overwaard. Tot kijk. 
Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186, B-2520 EDEGEM 
Tel. 03-455.75.51 (20 I.) - Telex 35.061 B 
Bijt) uis: 
Montoyerstraat 10, B-1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (5 lijnen) 
Toonzalen open: 
— in Edegem (ma. t/m zat. van 9 tot 18 uur) 
- in Brussel (ma. t/m do. van 8.30 tot 17.30 uur 

vrijdag van 8.30 tot 16.15 uur). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW specialist-
kantoorinrichter 
4.500 m̂  toonzalen 
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Nationalisme 
in Viaanderen 
te Lenniif 

In samenwerking met de Vereniging 
van Vlaamse Mandatarissen heeft de 
Federatie van Vlaamse Kringen van 
Brabant het L. Dosfel-instituut ge
vraagd dit onderwerp uit te diepen. 

Op dinsdag 15 oktober wordt het 
eerste deel van deze vormingskursus 
gegeven met volgende onderwerpen: 
diamontage „Nationalisme en Federa
lisme", het Nationalisme als drijvende 
kracht én het Volksnationalisme. 

Een inleiding met vragenronde sluit 
deze avond af. 

De tweede avond, dinsdag 29 okto
ber, zal handelen over ,,het Vlaams-
Nationalisme" en hoofdzakelijk gewijd 
zijn aan de praktijk van het hedendaag
se Vlaams-nationalisme. Vlaamse 
staatsvorming als vormgeving aan de 
Belgische Staatshervorming, het profiel 
en optreden van het Vlaams-
nationalisme, de taak van het Vlaams-
nationalisme in de toekomstige staat... 
dit zijn de hoofdpunten waarrond dit 
tweede gedeelte van de kursus zal ver
lopen. 

Het Is duidelijk dat dit initiatief rond 
een voor Vlaanderen wel belangrijk mo
ment geprogrammeerd zit. 

Afspraak aan de Markt 15 te Lennik, 
op dinsdag 15 en dinsdag 29 oktober 
telkens om 20 uur. 

FVV-Eekio 
naar OverIJse 

De FVV van Eekio organiseert op za
terdag 12 oktober 1985 een uitstap naar 
de druivenstreek van Overijse. 

We vertrekken 's morgens om 7 u. 
stipt op het JF-Willemsplein te Eeklo. 
Terug in Eeklo om ong. 20 u. 

Een deskundige gids zal ons wegwijs 
maken in Overijse. Er is gelegenheid tot 
middagmaal en avondmaal. Wie graag 
zijn picknic mee neemt kan deze ook 
daar nuttigen. 

Prijs (zonder maaltijd) 300 fr. volwas
senen, 200 fr. kind. tot 12 jaar (bij in
schrijving dient de reissom betaald te 
worden). Jong en oud zijn welkom! 

Wil je graag mee? Schrijf dan vlug in 
bij Chris Verhasselt, Burggravenstraat 
60 te Eeklo, tel.: 77.40.30. Het aantal 
plaatsen is beperkt. 

Groot Antwerps 
debat 

Donderdag 10 okt. om 20 u. in het 
Parkhotel te Antwerpen groot politiek 
debat met Hugo Schiltz (VU), Ward 
Beysen (PVV), M. Colla (SP), F. Swae-
len (CVP). Moderator Jan Schodts. 
Achteraf receptie. 

Dynamisch DF 
VehAssebroek 

Enkele weken geleden stelde het jon
ge en dynamische Davidsfonds van 
Ver-Assebroek haar jaarprogramma 
voor. Het moet gezegd dat er in de keu
ze van de programmalle gezorgd is 
naar variatie en degelijkheid. 

Zo is er op dinsdag 8 oktober in het 
Leenhof (vlakbij de kerk van Ver-
Assebroek) een voordracht met bespre
king door Gerard Soete over,,Literatuur 
als levenservaring". 

Gerard Soete studeerde Germaanse 
filologie en wijsbegeerte. Tot 1972 was 
hij werkzaam als hoofdkommissaris van 
politie in Zaire. Daarna gaf hij es als le
raar frans. Men kan hem omschrijven 
als auteur van betere romans met een 
sterk autobiografische inslag. Die gete
kend worden door zijn ervaringen in het 
voormalige Belgisch-Kongo. 

Leden betalen 50 fr., niet-leden 75 fr. 

L 

data, 
data, 
DATAKOR, 
DAIMS... 

data. Bij een planningsproces speelt de faktor tijd 
de voornaamste rol. Binnen een bepaald tijdsbestek 
gaat het vaak om beschikbare grondstoffen, machines, 
mensen. Flexibili-tijd is voor KMO's het sleutelwoord. 

data. Beschikbare informatiegegevens vormen de 
basis voor een vlot kommunikatieproces dat het 
nemen van beslissingen op verschillende niveau's 
binnen een bedrijf vergemakkelijkt. 

DATAKOR is een in Kortrijk (en Hasselt) 
gevestigd full-service computerbedrijf dat reeds 
15 jaar aktief is in de informatika sektor. Als software 
specialisten begeleiden de medewerkers van 
DATAKOR bedrijven bij het zoeken naar optimale 
hardware/software combinaties die door DATAKOR 
geleverd en onderhouden worden. ^ Êk ^ 
Garant voor DATAKOR's jarenlange ervaring W \ * ^ ^ 1 ^ 9 
staat een uitgebreide referentielijst. ^ 3 ? ^ % ^ 

DAIMS staat voor - Datakor Interactive 
Manufacturing System - een voor KMO's ontwikkeld 
programma dat het praktisch produktiebeheer, de 
planning en het nemen van beleidsbeslissingen 
vereenvoudigt. 
Het doel van DAIMS is op een doeltreffende wijze 
de realiteit van het produktiegebeuren te simuleren 
door het wijzigen van de data. Voor elk bedrijf is 
DAIMS bruikbaar. Momenteel is het DAIMS 
programma beschikbaar op de Hewlett-Packard 250 
en 1000 minicomputers in combinatie met het 
database management systeem IMAGE. 
De impakt van een wijziging in het planningsproces 
wordt onmiddellijk zichtbaar. 

DAIMS is een interaktief, multiuser en multifirma 
systeem. 

Stuur onderstaande bon terug naar DATAKOR, 
Dam 11 te 8500 Kortrijk om snel te vernemen wat 
DAIMS voor uw bedrijf kan betekenen. Of bel 
dhr. Pappyn op het nummer 056/222 652. 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

IV̂  '̂ i-V^KOR voor tniin ^^er DAU 
^ ^ ^ . snei u^ doK"rt!^aV.teren 

o GeUeve tni) ^ _ — 

\ 
\ 
\ 

Met DATAKOR® software 
haalt U meer uit uw computer. 

O 
BOUWBEDRIIF L U C I L E G E M S NAAMIOZE 

VENNOOTSCHAP 

VAARTSTRAAT 9 - MASSENHOVEN (ANTWERPEN) - TEL. 03/484.40.01 
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ANTWERPEN 
OKTOBER 

11 

12 

12 

12 

17 

18 

19 

19 

19 

20 

20 

23 

EDEGEM: VU-afdelingsfeestinzaal „Elzenhof", Kerkplein 3 Etent
je gevolgd door verkiezingsbal Voor het etentje vooraf inschrijven tel 
03-440 40 57 Aanvang etentje 20 uur Aanvang bal 21 u 30 
EKEREN: Sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere m zaal ,,De 
Boterham", Veltwycklaan 23 Van 13 u 30 tot 14 u 30 
HULSHOUT: Jaarlijks teerfeest in de parochiezaal van Hulshout-
centrum Deelname in de kosten volvî assenen, 300fr, kind - 15 jaar 
200 fr Inschrijven tot 29 sept (015-22 26 20) Org VU-Hulshout 
EINDHOUT-LAAKDAL: Bal Vu-Laakdal in zaal Dennenoord 
ZOERSEL: Jaarlijks VU-bal inzaai ,,Smoutmolen" Aanvang 20 uur 
Toegang 99 fr Voorverkoop 80 fr Kaarten te verkrijgen bij alle 
bestuursleden Organisatie VU-Zoersel-Halle-St -Antonius 
WOMMELGEM: Dienstbetoon door Jef Van Haesbroeck in „Den Klau-
waert" Van 11 tot 12 uur 
BRASSCHAAT: VU-bal in zaal Berkenhof, Middenkaant Aanvang 
20 u 30 
WESTERLO-HEULTJE: Verkiezingsbal in het Ernest Sterckx Sport
centrum Aanvang 20 u 30 
TURNHOUT: 2e Schalmeikwis vorm met 4 een ploeg en schrijf in 
m de Schalmei Om 20 uurin ,,De Schalmei", Turnhout Org VU-
Turnhout 
KONINGSHOOIKT: Ledenfeest in de Parochiezaal Aanvang 19 uur 
Gastsprekers zijn Walter Luyten, Joos Bomers en Jan Andnes Inschrij
ven v'o'or 6 oktober Prijs 400 fr leden en 450 fr met-leden Org VU-
Konmgshooikt 
TONGERLO-WESTERLO: Zaal „Kapellekeshoef" Louis De Lentdec-
ker, journalist bij ,,De Standaard" houdt een causerie uit eigen leven 
-Verzet - Oostfront I Aanvang 20u30 Innchters Sint-Maartenfonds 
Kempen 
VOSSELAAR: Debat over vrije van de Vaderlandslievende Vereni
gingen op de bevrijding Org FVK en Van Hemeldonckkring Spre
kers Liboton,nat voorzitter NSB en Aerts, prov voorzitter Gemeen
telijke jongensschool om 20 uur 
EDEGEM: bezoek aan de koolmijn van Benngen Vertrek met eigen 
wagens om 11 uur aan Dne Eiken Prijs 250 fr Inschrijven tel 
03/457 15 67 
GEEL: Jubileum-bal 25 jaar VU-Geel in het parochiecentrum ,,Elsum" 
Orkest Fantasy Inkom 100 fr Verrassing voorzien voorde aanwe
zigen Aanvang 20 uur 
HERENTALS: Groepstentoonstelling m het kultuur-historisch pand 
,,Gildekamer" van het Herentalseoude Begijnhof Volgende kunst
vormen komen aan bod keramiek, aquarel, etsen, oliever, makrame, 
juwelen Een tentoonstelling van en voor vrouwen Org VI Vrouwen
kring Herentals Ook op 20, 26 en 27 oktober 
WOMMELGEM: Gratis dienstbetoon door Bart Vandermoere in ,,De 
Klauwaert" Van 11 tot 12 uur 
KAPELLEN: Geleid bezoek aan het Provinciaal Tekstielmuseum 
,,Vrieselhof"teOelegem Familie-uitstap Bijeenkomst om 13 uur GB-
Kapellen Org FVV 03/664 79 61 
KAPELLEN: Voordracht,,Orgaan transplantatie'' door donorkoordi-
natormevr M Bnels Vergaderzaal POB, Hoevensebaan om 19u30 
Org FVV tel 03/664 79 61 

BRABANT 
OKTOBER 

5 GRIMBERGEN: Verkiezingsmeeting met Paul Peeters, Daan Vervaet 
en Enk Clerkx in de ,,Charleroihoeve" vanaf 20 u Mogelijkheid tot 
het stellen van schriftelijke of mondelinge vragen 

5 DWORP: Jaarlijks eetfestijn in zaal,,Ons Huis" Op het menu mos
selen, tomaat-garnaal, hannglapjes, biefstuk, kindermenu Vanaf 17 
uur Org VU-Dworp 

5 ZAVENTEM: VU-bal Groot-Zaventem in ,,De Koperen Kraan", Me-
chelsesteenweg 488 te Nossegem-Zaventem 

5 SINT-MARTENS-BODEGEM: Groot Volksunie-bal in zaal Manna, Sta
tionsstraat Met Ron Van Dijck's muziekshow Inkom 80 fr Aanvang 
20 u 30 Org VU-bestuur en gemeenteraadslid J Van den Houte 

6 DWORP: Jaarlijks eetfestijn in zaal,,Ons Huis" Vanaf12uur Org 
VU-Dworp 

8 LEUVEN: VUJO-KUL organiseert een verkiezingsmeeting om 12 uur 
in de universiteitsrestaurant Alma II Gastspreker is Vic Anciaux 

11 WEMMEL: Haantjesfeest in zaal,,Nachtegaal", gelegen aan de kerk 
Vanaf 18 uur Org VU-Wemmel 

12 WEMMEL: Haantjesfeest in zaal,,Nachtegaal", gelegen aan de kerk 
Vanaf 18 uur Org VU-Wemmel 

12 OPVELT-BIERBEEK: Arrondissementeel VU-plakkersbal in zaal „De 
Welkom" 

12 LOT: Pannekoeken- en uitsmijterskermis georganiseerd door VU-
Kesterbeek, m café ,,Rio", Dworpsestraat (tegenover Artic) te Lot 

12 MECHELEN-DUFFEL: VU-bal in zaal „Alcazar" Aanvang 21 uur 
Org VU-Mechelen-Duffel 

13 WEMMEL: Haantjesfeest in zaal,,Nachtegaal", gelegen aan de kerk 
Van 12 tot 16 uur Org VU-Wemmel 

13 LEUVEN: Verkiezingsavond in Dortmunder Thier Brau Hof te Leu
ven Org VU-Leuven 

15 LEUVEN: Avond met VU-fraktieleider in de Vlaamse Raad, Paul Van 
Grembergen in de Kleine Aula Hoogeschoolplein Tema Stapt de VU 
in de regering'Org VUJO-KUL 

LIMBURG 
OKTOBER 

4 AS: VU-verkiezmgsbal m zaal ,,Elckerlyck" Aanvang 20 u 30 
MUNSTERBILZEN: Groot VU-bal om 20 uur m feestzaal ,,Tim-
sporthal" Org VU-Groot-Bilzen Alg leiding Burg JohanSauwens 
Alle VU-mandatanssen zullen aanwezig zijn Iedereen welkom 
HECHTEL: Verkieztngsbal VU-kanton-Peer in zaal ,,De Conde", Has-
seltsebaan, Hechtel Aanvang 20 uur 

w& 23 

VOLKSUNIE HALLE 
maandag 7 oktober 1985 

Zaal «De Bres» om20uur 

GROTE MEETING 
met V i c A N C I A U X , volksvertegenwoordiger, 

Algemeen Voorzitter V.U. 

D a a n V E R V A E T , volksvertegenwoordiger, 

Etienne VAN VAERENBERGH, 
Burgemeester van Lennik. 

Koördinator: Jan Camlel CORNELIS, voorzitter v.u. Haiie 
IEDEREEN HARTELIJK WELKOM Verantw Ultg J C Cornell» «te«nw«g nsar Nlnov« 55S 1500 HALLE 

Dworp Copie Center te l 02/380 35 78 

KANTOOR VERZEKEREN 
WILLY MICHIELS LENEN-SPAREN 

TorleylaanSI -1511 Huizingen BANKSERViCE 

Rouw te 
St.-Katarina-
Lombeek 

Zaterdag 28 september 11 overleed 
de heer Remi Kiesekoms De overlede
ne was een trouw VU-lid en ten zeerste 
begaan met het wel en wee van de par
tij, zowel op plaatselijk als op nationaal 
vlak Remi werd op 23 februari te O -L -
Vrouw-Tielt in het Hageland geboren 
maar was door zijn jarenlang verblijf 
,,op den Bos" echt iemand van de 
streekt geworden Hij wordt op zaterdag 
5 oktober ten grave gedragen De uit
vaartplechtigheid heeft plaats om 
10 u 30 in de wijkkerk van St -Jozef te 
St -Katarina-Lombeek 

WIJ verliezen met hem een minzaam 
man, een goede vader en een liefheb
bende grootvader 

Aan zijn echtgenote, aan ons provin
cieraadslid Staf en aan al de familiele
den bieden wij onze deelname m de 
rouw 

n.v. MUZIEKINSTRUMENTEN GOOSSENS 
een enorme keuze 

PIANO'S EN GITAREN 

Dienst na verkoop 
Verhuring met aankoopmogelijkheid 
Alle herstellingen in eigen werkhuis 

500 m2 toonzalen 

met PIANO'S GOOSSENS 

speelt u zeker 

Statielei 47, 03-449.94.46 Mortsel 

(adv 165) 

jniïï) Algemeen kantoor 

WILLY MICHIELS 
Torleylaan 51 - H U I Z I N G E N (tegenover de kerk) TEL. 356.59.30 

D Verzekeren 
D Lenen - sparen 

D Aanvullend pensioen 
D Bankservice 

verzekeringskantoor 

decoodt p.v.b.a. 
Victor Braeckmanlaan 107 
9110 Gent (St.-Amandsberg) 
Tel. 091-28.28.32 en 28.36.23. Telex 12.581. 

ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN CAdv 110) 
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OOST-VLAANDEREN 
OKTOBER 

12 

12 

GENT: Arrondissementele verkiezingsmeeting in het Internationaal 
Kongres-Centrum, Stadspark te Gent Gastspreker Vic Anciaux 
Sprekers Frans Baart, Paul Van Grembergen, Oswald Van Ooteghem 
en Lieve Grypdonck Animatie en presentatie Jef Burm Aanvang 
20 uur 
GENT: Verkiezingskaravaan Deelnemers en belangstellenden ver
zamelen om 9u30 aan lokaal Tip-Top, Zwijnaardsesteenweg 510, 
Gent Tel 091-22 87 07 Org VU-Gent-Zuid ) 
DRONGEN: Mosselsouper in de Rijksbasisschool, Groenewandeling 
80, van 20 tot 22 uur Daarna gezellig samenzijn Inkom 250 fr Inschrij
vingen bijAdelheid De Vleeschauwer 091-26 10 12, otHugo Verbe-
ke 091-26 18 69 Org Vlaamse Vriendenknng Drongen 
SINT-GILLIS-WAAS: Jaarlijks bal in de ,,Kring", Kerkstraat Kaar
ten kunnen bekomen worden op het nr 03-770 74 39 Enkele belan
grijke verkiezingskandidaten zullen aanwezig zijn 
ZWALM: 1 e mattetaartenfeesten in de Zwalmmolen en op de binnen
keer van het Zwalmmuseum, vanaf 10 uur, doorlopende bereiding, 
bakken en proeven van mattetaarten Klankfilm door Paul Cauwels 
overZwalm Om14u Rommel-en antiekmarkt Om15u geleide wan
deling Org Vrienden van de Zwalm-VTB-VAB Zwalm - Willy 
Schelstraete, pasteibakker Zottegem Inkom vrij 
KALKEN-LAARNE: H Eucharistieviering in Kalken kerk om 11 uur 
ter nagedachtenis van de overleden Volksunie-leden en Vlaams-
Nationalisten van onze gemeente 
LEDE: Verkiezingsbal VU-Lede in zaal ,,Peanuts" (ex-Club), Ros-
selstraat, Lede Orkest TheGoebby's Aanvang 21 uur Inkom 100 
fr in voorverkoop, 120 fr aan de kassa 

DE KEIZER 
VAN HET GOEC 

"- kvoerder 
Staf Kiesekoms 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Ge: 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openingsuren: Di.. woe., vrij. van 13 lot 10 u. 30 
Do., zat. van 10 tol I8u. 30 
Zondmc van 14 tot 18 u. 

KEIZErtSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02 582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centruml 

Laat U deze winter NIET verrassen!!! 
Zorg dat U op thermisch vlak goed geïnformeerd wordt!!! 

A.Ukkai *ttA<* 

De ENIGE Belgische fabrikant van PS-hardschuim met een technische goedkeuring voor brand
vertragende kwaliteit! 

STOP 
DE TIJD, 
PAK'N 
STELLA 
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WEST-VLAANDEREN 
OKTOBER 

10 

19 

19 

VELDEGEM: Meeting Houtland in zaal „Marmiete", Rembertstr 103, 
Veldegem. Aanvang: 20 uur. Inlichtingen bij W Van Houtte (20.81.15) 
LEFFINGE: Tafelen met Maurice Coppieters, in zaal „Bloemendaal" 
Een 3-gangenmaal gevolgd door een tafeldebat met Maurice Coppie
ters. Tema „Vrede voor ontwikkeling". Inleiding- Julien Desseyn. 
Deelnameprijs:. 350 fr. Vooraf inschrijven is noodzakelijk: 
059/30 36.60 - 30.27.38-30.03.05 Org.: vzw De Pangel en VU-afdeling 
Leffinge 
IZEGEM: Herdenkingskoncert Herman Roelstraete om 20 u. 30 in de 
Paterskerk, Roeselaarsestraaf, Izegem. Medewerking- Het Kamer
koor Musica Flandrorum, 9 l.v. A. Corijn; het Strijkkwartet Laetitia, 
o l.v. M Lequeux; D. Boeh'me hobo; R. Coryn, piano. Org.: Izegem-
se koorverenigingen m.m.v. VSVK. Kaarten: 200 fr. aan de ingang, 
vooraf 150 fr bij J Bogaert, Kortrijksestraat 166. 
BLANKENBERGE: Meeting Oostkust m het,,Brouwershof", Grote 
Markt, om 20 u. 30. Inlichtingen: R. Plancke (61.06 77) 
ASSEBROEK: Lic. Gerard Soete over „Literatuur als levenservaring" 
Om 20 uur in 't Leenhof. Org.: Davidsfonds-VU-Assebroek. 
SINT-KRUIS-BRUGGE: Meeting Brugge in het ,,Gemeenschaps
huis", Moerkerkesteenweg (vlak achter de kerk) om 20 u. 30. Inlich
tingen: A. Heus (33.87.15) 
EEKLO: Voorstelling noodplan jongerenwerkloosheid door senator 
Oswald Van Ooteghem in de salons „Mimosa", Aug. Van Ackerstraat 
om 20 uur. Org.: VU-Eeklo. 
KALKEN: Groot Volksunie-Herfstbal in zaal „Calcine", Koffiestraat. 
Orkest: The Musicals Aanvang: 21 uur. Org.: VU-Kalken. 
GISTEL: Bal van de Volksunie in zaal ,,Ten Putte", met orkest de 
,,Zeekanters". Aanvang 20u30. Kaarten in voorverkoop bij de 
bestuursleden en café Uilenspiegel aan 100 fr. Aan de zaal 120 fr. 
Org.: VU-Gistel. 

Wi\ 
Arrondissementele 
meeting 
te Oostende 

Op maandag 7 oktober heeft de ar
rondissementele verkiezingsmeeting 
van de Volksunie plaats in het Oostend-
se Casino-Kursaal. 

Gastsprekers zijn Paul Van Grember-
gen, VU-fraktieleider in de Vlaamse 
Raad en Vic Anciaux, algemeen voor
zitter van de Volksunie. 

Tussendoor worden de kandidaten 
voorgesteld en zijn er optredens van de 
kabaretgroep ,,Belgiës Wanhoop". 

De meeting begint om 20u30 en de 
toegang is gratis. 

ZOéK^BC}^ 

D 24j. gehuwde dame met diplo
ma hoger secundair onderwijs, 
zoekt een betrekking als bedlende 
in het Brusselse of op de as 
Brussel-Aalst. Deed reeds 1 jaar 
stage bij het Rekenhof. 
Voor inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr. J. Val
keniers, tel. 02-569.16.04. 

25 

r̂ẑ II 

MIJN BEWOGEN JAREN, memoires (1920-1958) 

De belangrijke memoires (1920-1958) van een man 
die in de naoorlogse Vlaamse Beweging 

een wezenlijke rol speelde, 
als één van dè oprichters van de Volksunie. 

FRANS 
VAN 
DER 

ELST 

^ iustrerie 
25 jaaj devHese 

betaalbare prijzen! 
- 20 o/o 

J — 10 o/o op spotarmaturen 
baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 

DE VOORLOPER 
VAN DE VLAAMSE MUNT 

50 VLAAMSE FRANKEN 
Geen Vlaming, die naam waardig, mag dit uniek kunststukje 

missen, als looppenning ter weiarde van 50 fr., geldig over heel 
Vlaanderen waar de sticker met de tekst „Hier heeft en aanvaardt 
men de 50 Vlaamse Franken" hangt. Ook kunt U er weg mee in 
Uw lokalen, op ledenfeesten, bals, eetfestijnen enz. 

Ook de numismatische penning mag U niet missen: Goud: 
14.240 fr. • Zilver: 1.650 fr. - Alpaca FDC: 220 fr. • Alpaca gepati-
neerd: 100 fr. - Samen inéén luxe-schrijn: 15.545 fr. De looppen
ning is te verkrijgen tegen 50 fr. 

Ontwerp en tekening: Frans Minnaert en Jo Deblieck Idee: Al
bert Van Hove - Initiatief: Federatie Vlaamse Kringen (FVK) 

Inlichtingen en bestellingen: Vlaams Ontmoetingscen
trum, Kasteelstraat 4,9310 Lede, tel. 053-77.58.22. En in alle 
Vlaamse BAC-agentschappen. 

Frans van der Eist (Neder-over-Heembeek, 1920), advocaat, was één der oprichters van de 
Volksunie en was lange tijd partijvoorzitter en ook volksvertegenwoordiger. Is sedert 1974 
senator Werd in 1983 minister van staat benoemd. 

In dit eerste deel van de memoires van Frans van der Eist (1920-1958) schrijft hij zo 
objectief mogelijk, over zijn kinderjaren, zijn jeugd, zi)n studententijd, de naoorlogse 
periode met de repressie en de belangrijke politieke processen, de moeizame strijd voor de 
herleving van het Vlaams-nationalisme, de stichting van de Volksunie, tot en met zi|n 
verkiezing in het parlement in 1958 

Frans van der Elsl - De bewogen jaren, mijn memoires (J 920-1958) 
Formaat 170 x 240mm - 256 blz tekst en 32 blz illustraties 
Paperback - 790 fr en 950 fr na 1 januari 1986 

HET BOEK VERSCHIJNT IN OKTOBER 1985 
WIE INSCHRIJFT VÓÓR 1 OKTOBER 1985 ONTVANGT EEN DOOR DE AUTEUR 
GEHANDTEKEND EN GENUMMERD EXEMPLAAR. 

INSCHRIJVINGSSTROOK 

naam 
straat en hu i snummer . 

Terugsturen aan REDACTIE WI) 
BARRIKADENPLEIN 12 
1000 BRUSSEL 

.M 

gemeente en pos tcode : 

bestelt hierbij : exempl. van 'De bewogen jaren' aan 790 fr. per ex. 
(na 1.1 1986. 950 fr.) Verzendkosten inbegrepen 

datum handtekening 

• j * 

Volledige terugbetaling 
hospitaalkosten mogel i jk? 

Het verschil tussen wat u van de ziekenkas terugtrekt en de v»/er-
kelijke hospitaalkosten kunt U voortaan volledig terugbetaald krijgen 
Alle medische kosten worden vanaf de eerste dag van opname terug
gestort. Het liggeld voor een éénspersoonskamer naar keuze wordt U 
volledig vergoed vanaf de vierde opnamedag.. 

Deze meest volledige terugbetaling van de kosten (enkele uitzonde
ringen zijn vooraf gekend) wordt reeds ruime tijd door de private 
spaarkas Aspa aangeboden aan haar spaarders die minstens 21 jaar 
oud zijn 
ledere meerderjarige loontrekkende of zelfstandige die 50 000 fr. op 
zijn gewone spaarrekening heeft staan kan hierop aanspraak maken 
dank zij een aparte groepsverzekering door de N.V. Aspa afgesloten 
Voor wie in 1985 gemiddeld 225 000 fr op zijn 21-t- rekening heefi 
staan, wordt de premie volledig gedragen door de NV Aspa 

Bovendien geeft de 21+ rekening een hoog rendement 

* 5,25 % basisrente 
* 2 ,75% getrouwheidspremie (voor deposito's die 

gedurende 12 kalendermaanden onafgebroken op de reke
ning blijven, en dit vanaf de eerste frank) 

Tot 50 000 fr intresten vrij van belastingen 

'n hoog rendement én gratis verzekerd... 
dat loont nog de moeite 

ë groep argenta 
uw appeltje voor de dorst 

belglélel 142-144 2018 antwerpen tel. 03/230 78 10 
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M4r 
Deze week 

in Knack Magazine 
Aids in België 

Gevangenen kruipen op het dak van hun instelling 
en kinderen worden van school gestuurd. De Aids-

paniek slaat ook in België toe. Toch blijft de 
medische wereld volhouden dat er geen reden is 

voor zo'n reakties. Is Aids bij ons een probleem? 

De afrekening 
De buitenlandse politiek van Bel
gië was de voorbije vier jaar voor 
het eerst sinds lang een belang
rijk punt van diskussie. Hon
derdduizenden mensen de
monstreerden in Brussel tegen de 
plaatsing van Amerikaanse 
atoomraketten. Knack zette 
voor- en tegenstanders rond de 
tafel. 

De dollar en de frank 

Vijf grote industrie-landen heb
ben onlangs belangrijke monetai
re afspraken gemaakt. De dollar 
zal en moet omlaag. Dat is nor
maal gesproken geen goede zaak 
voor de Belgische frank. Tamas 
Palasty legt uit waarom. 

25 jaar Opec 

De Opec bestaat deze maand 25 
jaar. Een kartel van soevereine 
staten, dat de oliewereld tien jaar 
geleden onverbiddelijk zijn wil 
oplegde, maar dat nu vecht voor 
zijn voortbestaan. Of: de win
naars werden verliezers. 

Internationaal Filmgebeuren 

Omdat niemand naar alle hon
dertwintig produkties van het 
Twaalfde Internationaal Filmge
beuren in Gent kan gaan kijken, 
stelde Patrick Duynslaegher een 
zeer selektieve gids van deze ma-
raton samen. Hij keurde negen
tien films: van absoluut niet te 
missen tot volstrekt te verwaar
lozen. 

Voor al uw relatiegeschenken, 
reklame- en promotie-artikelen, 
ballons, stylo's en 
verkiezingsartikelen 

êVQ/CO 
PERSCNENVBNNOOTSCHAP MET 
BEPERKTE AANSPRAKËLIJKhEin 

Generaal van Merlenstraat 30 
Berchem-Zurenborg 
Telefoon 239.09.40 - 230.73.49 
Telex 32675 

^ 

AMYLUM NV 
B - 9300 AALST BELGIUM 

tel. 053-76.33.33 
telex: 12363 

Een Vlaams bedrijf met internationale uitstraling. 

Een vaste waarde voor de tewerkstelling in onze streek. Moderne technologie als 
basis voor wereldwijde expansie. 

Met 700.000 ton maïs en tarwe als grondstoffen per jaar de grootste gebruiker van 
landbouwprodukten in België. 

Produkten; 

— Tarwe- en maïszetmeel 

— Glucosestropen 

— Dextrose en druivensuiker 

— Isoglucose 

— .Fructose of vruchtsuiker 

— Maltodextrines 

— Tarwegluten 

— Maïsolie 

— Maïs en tarweproteïnen 

(adv. 163) 

^ 
lepel & vork... 

^ 

/Kestautattt ,, "^ziLassatthat^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise-02-269.70.45 

Kom eens bil ons! 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANG 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Dortmnnder Thier-Bnn-hovai 
Tervuursev 60, Leuven. • 016-22.86.72. 
Kon. AstridL 85, Konüch. • 03.45730.32. 
Brugse Baan 1, Hulste. • 056-71.15.36. 
Nieuw Brugetr 28, Brussel. - 02-218 74.89. 

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor 
feesten, banketten e a Duitse speciali
teiten Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 

I Hoek 
Wolvengracht 
en 

FAMILIE DEHERTOGH FAUT L e o p o i o s t r a a t 

Tel 2179153 

Waar Vlamingen 
thuis zijn... 
in 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

B a n k e t b a k k e r i j 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135.33 

Dr Van De Perrelei 51 
Borgerhoul 
Tel 03-236.5654 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-42 32 46 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 

ZO€K€Bg€ 

Cadv 23J 

D 24 j . tweetalige ongehuwde 
man met A3 mechanica getuig
schrift, zoekt een gepaste betrek
king (arbeider, tuinier of onder
houd) in het Brusselse of op de as 
Brussel-Halle. 

C 20j. tweetalige Brusselaar, zoon van 
zelfstandige en in bezit van rijbewijs C 
zoekt dringend een betrekking in het 
Brusselse of ten westen van Brussel. 
Voor ml zicfi wenden tot Volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers, te l . : 
02/569 16 04 
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Vanhorenbeek in de 
bres voor „De Demer" 

O p 2 apri l 1 9 8 4 w e r d het tekst ie lbedr i j f „ D e D e m e r " t e Aarschot , 
fai l l iet verlclaard. 

H ie rdoor ver lo ren 2 5 0 w e r k n e m e r s h u n be t rekk ing en k reeg het , 
e k o n o m i s c h z w a a r ge te is te rde H a g e l e n d (16 ,2 "/o v a n de akt ieve be
vo lk ing is werk loos ) o p n i e u w e e n slag t e inkasseren . 

Over dit probleem schreef VU-
kamerlid Luk Vanhorenbeek een open 
brief naar minister Eyskens: 

wr 27 

\ ^ 

Stad Mechelen 
PLAATSAAN
BIEDING 
Navolgende betrekking (M/V) is in 
hoofdambt te begeven aan de 
school voor sociale promotie van 
het S.I.T.0. 
— Lesgever TV 3 u./w. Plannen en 
Monografieën - 4de specializatie-
jaar boekhoudkundige expertise 
E.H.O.K.T. 
Diplomavereiste: lic. handelswe
tenschappen of handelsingenieur 
met beroepservaring analyse boek
houden van vennootschappen en 
ondernemingen. 
De kandidaturen dienen binnen de 
maand na het verschijnen van de
ze publikatie te worden gericht aan 
het kollege van Burgemeester en 
Schepenen, Stadhuis Mechelen. 
Deze betrekking wordt vakant 
gesteld ingevolge de maatregelen 
tot beperking van de kumulatie. 
Kandidaten die aan de gestelde 
voorwaarden voldoen, doch wor
den afgewezen, kunnen zich wen
den tot het Ministerie van Onder
wijs, Bestuur van het Hoger On
derwijs 
De aanvraagformulieren kunnen 
gratis bekomen worden op de 
dienst onderwijs, Stadhuis, 2800 
Mechelen, tel. 015-20.85.11, toestel 
248 of 249. 

,,Ergerlijk Is het feit dat bij de overna
me van het bedrijf de belofte gedaan 
werd dat de werknemers opnieuw zou
den aangeworven worden, en dat deze 
belofte niet nagekomen werd. 

Thans zijn er drie bedrijven gevestigd 
in het gebouw waar het tekstielbedrijf 
zijn aktiviteiten uitvoerde, maar tot nu 
toe werden er slechts 30 van de 250 
werknemers opnieuw aangeworven. 

Tweede feit. De zaak werd door de 
curator afgehandeld. Maar de ontsla
gen werknemers ontvingen nog steeds 
geen uitbetaling van a) achterstallige 

wedde, b) vakantiegeld, c) einde
jaarspremie en d) sluitingspremie. Het 
Fonds voor Sluiting van Ondernemin
gen, die deze betalingen moet verrich
ten, zou niet over de nodige financi'ele 
middelen beschikken om zijn sociale 
verplichtingen ten aanzien van de werk
nemers na te komen." 

Ons kamerlid richt zich vervolgens 
rechtstreeks tot de minister: 

,,Mijnheer de minister, in uw 8 pagi
na's tellende verkiezingskrant schrijft u 
dat het tekstielplan, dank zij uw inzet, 
geslaagd is, en er opnieuw een stijging 
van de tewerkstelling in die sektor is. Ik 
moet echter, met de werknemers van 
,,de Demer", vaststellen dat deze stel
ling niet opgaat voor wat hun bedrijf be
treft, en dat zelfs de meeste essenti'ele 
sociale verplichtingen niet nagekomen 
werden." 

Met deze open brief doet ons kamer
lid ook een beroep op Eyskens' bemid
deling opdat het Fonds voor Sluiting 
van Ondernemingen zijn verplichtingen 
ten aanzien van de gedupeerde werk
nemerszou nakomen, en zou overgaan 
tot de voorziene betalingen. 

zoeK^RC]e 

Aanbieding 
De Volksuniejongeren doen enkele 

elektrische tipmachines met verschil
lende lettertype-koppen van de hand. 

Het gaat om 1 machine IBM 72 en 2 
machines IBM 82. Deze zijn in prima 
staat en goed onderhouden. De prijs 
bedraagt 12.000 fr. Telefoneer 
02/219.49.30 binnenpost 41 of 42 of 
schrijf naar het Nationaal VUJO-
sekretariaat. 

Eigendom te koop: 

Gent en agglomeratie 
Wenst U een eigendom te verkopen te
gen gunstige prijs, vrij van kosten ? Laat 
met ons te raadplegen. 
Tel. 091-30 71 46 (adv. 166) 

(advertentie) 

VU 
in „De Nieuwe" 

In het weekblad „De Nieu
we" dat morgen, vrijdag, ver
schijnt komt de Volksunie uit
voerig aan bod. Behalve een 
beknopte historiek van en over 
de partij waagt de redaktie van 
dit blad zich eveneens aan een 
doorlichting van de VU. 

Verder is er plaats ingeruimd 
voor interviews met Gaby Van-
dromme en Hugo Schiltz, ter
wijl Vic Anciaux een gasttribu-
ne vol schrijft. 

De Volksunie, anders beke
ken... Door „De Nieuwe". 

SIEMENS 

Liefde voor het leven! 
Met de nieuwe Siemens WV 2760 wasmachine wordt 't 
beslist een langdurige liefde. Hij wordt een trouwe 
partner voor u, vele jaren lang, dag na dag. Hij heeft 
dan ook alles méé : 
• roestvrij stalen trommel en kuip, uw garantie voor 

een lange levensduur 
• grote kapaciteit (5 kg) 
• centrifugeren op 350, 600 of 800 t/min. 
• veel programma's waarvan 2 spaarprogramma's, 

toets kleine was en temperatuur naar believen 
instelbaar 

Vergelijk... en kies Siemens! Raadpleegde 
Gouden Gids 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF Annerikalei 237 
2000 Antwerpen 

Tel. na 19 u.: 03-238.88.40 

ZINK - LOOD - KOPER - PVC. WERKEN - NATUUR- EN ETERNITLEIEN 
ASFALT - ROOFING - SHINGELS - SCHALIEN - DAKPANNEN 

SCHOUWEN - REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN - RIOLEN 
HANGGOTEN - BEKLEDEN VAN ZUGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRUSOPGAVE 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRUFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 
Toonzaal alle dagen of)en 

van 9-19 u Zondag gesloten 

F R A N S S E N S O P T I E K : 

Silhouette 
Marwltz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96. 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75. 

S T U D I O 
D A N N 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architekfuur 
— Huweli)ksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

h a n d e l s d r u k k e r i j t y p o - o f f s e t 
f a b n k a t i e o m s l a g e n - z a k o m s i a g e n 

m i q r o s t r a a t 128 , 9 3 2 8 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
t e l . 0 5 2 - 4 2 . 3 3 . 0 4 - 4 2 . 3 9 . 1 6 

DE PRIJSBREKER 

ERKCND V(UtKf«IHCSMAKElAA« 

BREDABAAN 161 SUS 2 2130BRASSCHAAT TEL 03/651 48 17 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Grootfiandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 G^raardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

v a n h e t g o e d e m e u b e l 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten. 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens. 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 

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

GUIDÜ NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

H o u t z a g e r i j 
D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEI\/l - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-33.1751 

054-3311.49. 
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TAK-leider Erwin Brentjens: 

Ludieke Uilenspiegel 
in elektorale arena 

KONTICH (Antwerpen) — „Ik ben sinds '72 bij het Taalaktiekomitee (TAK). Van 
thuis uit ben ik een jonge militant geworden m de Vlaamse beweging. Onze familie 
heeft destijds genoeg leed gekend om tegen het onrecht dat ons en onze Vlaamse 
gemeenschap werd (en nog wordt) aangedaan met in opstand te komen. Daarom 
heb ik mettertijd ook met geweigerd voorzitter te worden van de nationale raad van 
het Taalaktiekomitee. Daarom ook aarzel ik er nu met voor om me bij de verkiezin
gen van 13 oktober te bekennen als VU-kandidaat, lijstduwer voor de Kamer." 

nngsvorming na de verkiezingen 
solidair een herziening van het 
statuut-Voeren zullen opeisen 

Als wi] dan vandaag, tegen het 
uitblijven van een real<tie van de 
Vlaamse regeerpartijen, een TAK-
aktie in Voeren stellen om sommi
gen die het echt nodig hebben de 
ogen andermaal te openen voor 
het dreigend heroptreden van het 
Voerense 'stekelvarkentje', dan 

D E 32-jarige Erwin Brentjens 
biedt zich aan als een 'lu
dieke Uilenspiegel' die 

het hard meent Als een radikale 
jongere, die evenwel best beseft 
wat kan 

Die er ook aan toevoegt dat hij m 
het politiek milieu wil blijven doen 
wat kan 

HIJ IS van huis uit een (Antwerp
se) Berchemnaar Vader was 
mede-oprichter van de VU-afdeling 
Berchem Hij was jarenlang ge
meenteraadslid en tevens provin
cieraadslid Het repressieleed was 
een harde beproeving voor de fa
milie Brentjens, zowel langs va
ders als langs moeders kant 

De jonge Erwin zou het allemaal 
hoegenaamd met afschrikken om 
zelf ook op de politieke barrikaden 
te springen, eerst bij het Taalaktie
komitee en na jarenlange straatak-
ties nu ook door een uitgesproken 
partupolitieke inzet 

Geuzengeest 
Erwin Brentjens: ,,Onze 

Vlaamse mensen kennen reeds 
decennialang de vrijheidsgedachte 
en hebben een gezonde geuzen-
geest WIJ weten dat vrijheid begint 
bij het respekt van en voor de an
dere Gebeurt zulks met, of eenzij
dig, dan moet de benadeelde, of 
zelfs de verdrukte, zelf in de tegen
aanval gaan 

Zulks IS wat de Vlaamse bewe
ging sinds ettelijke decennia doet 
Het IS een lange strijd Wat de 
'strijd te velde betreft' zullen allicht 
weinigen ontkennen dat het Taal
aktiekomitee hierbij een enorme in
zet heeft opgebracht 

Samen met Crommelinck uit 
Gent noemt men ihij nu een van de 
TAK-voortrekkers Het kan met ont
kent worden dat het enorme werk 
van de enigszins teleurgestelde, 
maar zeer verdienstelijke advokaat 
Piet De Pauw met zijn pioniers
werk ervoor gezorgd heeft dat 
beetje bij beetje ook de Wetstraat
wereld in beweging werd gebracht 
om een aantal Vlaamse eisen uit
eindelijk dan toch in te willigen 

Wel dient anderzijds ook na ja
renlange TAK-akties toegegeven 
te worden dat wij bijvoorbeeld als 
Taalaktiekomitee in Schaarbeek 
tegen de muur zijn gelopen 

We hebben er teveel voeding ge
geven aan frankofone en zelfs 
Vlaamse anti-federalistische reak-
ties Het IS natuurlijk allemaal ge
makkelijk naderhand zo'n analy
ses te maken Men heeft er net ra
den naar wat er allemaal wel en met 
zou verwezenlijkt geweest zijn 
mochten de straatmilitanten van de 
Vlaamse Beweging zoals die van 

Erwin Brentjens „Pas over enkele jaren zal men de TAK-inzet tenvolle waarderen 

het Taalaktiekomitee, al die tijd 
hoegenaamd mets hebben onder
nomen I" 

Stilgevallen 
— Zulks blijkt ook nu nog de 

TAK-overtuiging te zijn. Nog 
maar eens een TAK-aktie in Voe
ren streelt de politieke ijdelheid 
en komt te goed aan de 
frankofoon-Wallingantische 
campagnes van een José 
Happart..? 

Erwin Brentjens: „Zeker, de 
Vlaamse beweging wordt met al
leen en met altijd goed gediend 
door akties met de gebalde vuist of 
met de agressieve pap- of kalk-
borstel 

Precies daarom stuurt TAK de 
jongste tijd zelf met meer aan op 
bikkelharde konfrontaties We we
ten het zelf ook maar al te best TV-
beelden, internationaal verspreid 
over zoveel landen van geweldda
dige betogingen in Voeren doen 
uiteindelijk onze vrijheidsstrijd 
geen deugd 

Evenwel, zoals sommigen aan
voeren — dat WIJ dan als Vlamin
gen en Vlaamse strijders hoege-
naamaniet langer meer af en toe 
manifest zouden aanwezig zijn in 

bijvoorbeeld de Voerstreek — zou 
er uiteindelijk alleen maar toe lei
den dat de Vlamingen die er wonen 
kompleet aan het frankofoon ge
weld zouden overgelaten worden 
Aanhangers van Happart zouden 
zich alleen maar 'straffer' voelen 

Kijk, na onze TAK-aktie ,vorige 
week in Voeren, is er ook weer in de 
Vlaamse pers de oprisping dat wij 
de zaak van de Vlamingen aldaar 
hoegenaamd geen goed doen Al
lereerst dient opgemerkt dat het 
geweld telkens bijlange niet van 
onze kant komt Wij organiseren 
wandelingen, met een politiek 
'vaandel' vanzelfsprekend op kop 
WIJ treden op als een soort vreed
zame waakhond voor de bescher
ming van de Vlaamse belangen, 
zeker in Voeren 

Is het met zo dat de Vlaamse be
weging andermaal is stilgevallen, 
zeker wat betreft het behartigen 
van de Vlaamse belangen in deze 
verre uithoek van Limburg •? 

BIJ de elektorale strijd spreken 
ook de Vlaamse partijen slechts 
met kleine mondjesmaat over het 
probleem-Voeren Daarentegen 
zijn het precies de Waalse politici, 
alle Waalse partijen, die reeds om 
beurten en uitbundig te verstaan 
hebben gegeven dat zij bij de rege-

begrijp ik echt met dat men ons met 
de beschuldigende vinger wil na
wijzen als oproermakers, of licht
zinnige aktievoerders " 

Nieuwe taktiek 
Het Taalaktiekomitee blijft de 

taak van waakhond vervullen? 

Erwin Brentjens: „Zeerzeker 
Wel IS er dus mettertijd een enigs
zins gewijzigde politiek Van echt 
grote massabetogingen, die bij 
herhaling plaatsgrijpen .moeten wij 
het momenteel met hebben 

De resultaten van zulke grote in
spanningen waren destijds inder
daad toch nogal behoorlijk ontgoo
chelend Nu nog immer wordt de 
opkomst van het FDF toegeschre
ven aan de indrukwekkende 
Vlaamse marsen op Brussel 

De Vlaamse beweging is metter
tijd een andere taktiek gaan vol
gen Maar ik kan niet nalaten dat 
zulks ook een gevolg is geweest 
van de enorme akties van kleinere 
aktiegroepenngen zoals het TAK 

Zelfs nog vandaag als wij cam
pagnes voeren tegen Engelstalige 
reklames in het Vlaamse land, dan 
zien WIJ dat zulks later als gevolg 
heeft dat in de Vlaamse Raad wet

gevende initiatieven of op zijn 
minst interpellaties volgen 

TAK heeft het immer ook opge
nomen voor de minderbedeelden 
in onze gemeenschap En ik denk 
hierbij met alleen aan onze 
amnestie-akties,tot en met onze 
stunt om op een kerstdag tijdens 
een audiëntie een door 2 665 
Vlaamse geestelijken onderteken
de amnestie-petitie aan de paus 
van Rome te overhandigen 

WIJ ondernemen ook akties op 
het gebied van onderwijs, leef
milieu 
Onze inzet wordt in hoge Belgi

sche kringen met meteen gewaar
deerd maar toch als beducht be
schouwd Zoals bijvoorbeeld na 
onze akties ten tijde van het paus
bezoek aan ons land Men IS er dui
delijk tot op aartsbisschoppelijk ni
veau verrast geworden over onze 
'impakt'op de Vlaamse bevolking 
Men heeft er ook gewaardeerd dat 
WIJ bij onze akties met echt agres
sief tewerk zijn gegaan 

Dit IS trouwens de jongste tijd on
ze manifeste politiek als wij bij een 
CVP-voorzitter Swaelen bijvoor
beeld aan huis een politiek bezoek
je brengen, met of zonder mosse
len, dan gebeurt zulks met met ge
rinkel van vensterglazen, maar met 
de, ZIJ het zure, gnjnslach op het 
gelaat Op die wijze worden we nog 
minder graag gezien bij de politie
ke tegenstrevers dan voorheen Op 
die wijze pas kan je echt een politi-
kus die verzuimt de belangen van 
ons volk te verdedigen, echt 
prompt en behoorlijk in zijn blootje 
zetten 

Trouwens met dit soort optreden 
ook slaagt het Taalaktiekomitee er 
als een van de weinige 'traditione
le ' Vlaamse komitees er nog immer 
in de jongeren bereid te vinden aan 
te sluiten bij de Vlaamse beweging 
Waar anderen meer om meer kla
gen, en zulks sinds geruime tijd 
over dreigende sclerose, blijven wij 
bij het TAK met vreugde (maar met 
zonder grote inzet) meemaken dat 
telkenjare nieuwe jongeren zich 
aansluiten bij onze beweging 

Misschien dat men zulks pas bin
nen enkele jaren tenvolle zal inzien 
en waarderen " 

Grote drijfkracht 
Eén van de TAK-leiders, Erwin 

Brentjens, heeft zich dus nu dui
delijk en tenvolle bekend tot de 
partijpolitiek. 

Zijn VU-engagement heeft hij 
zéér bewust genomen. Hij heeft 
zijn weg gezocht en gevonden 
naar de aktieve partijpolitiek. 
Vooraf werd dit uitvoerig bespro
ken in de TAK-leiding .,,Binnen 
TAK komt mijn plaats open", 
stelt Brentjens. 

Hij neemt vooralsnog geen de
finitief afscheid van TAK. Zelfs 
mocht het VU- engagement ertoe 
leiden dat hij geen TAK-
voortrekker meer kan blijven. 

„ Het Taalaktiekomitee biedt 
een schat aan politieke drijf
kracht en inspiratie." Het zou 
dwaas zijn van de politici en de 
verantwoordelijken in de Vlaam
se beweging om de TAK-mzet en 
-inspiratie te minimaliseren." 

(hds) 

A1ENSEN 
1»ONS 

3 OKTOBER 1985 


