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De 3 miljoen zijn binnen! 

Een Vlaamse 
ombuiging 

DAT Vlaanderen en Wallonië in totaal ver
schillende klimaatzones liggen, kan tij
dens deze verkiezingscampagne weer 

eens worden vastgesteld. Bij de Vlaamse tra
ditionele partijen komt Vlaanderen nauwelijks 
aan bod. De CVP, de SP en nog nauwelijks de 
PVV doen hoogstens aan enig elektoraal 
Vlaams vlagvertoon als het nu eenmaal niet 
meer anders kan. Maar in hun programma's 
vindt men achteraan een zuinig spoortje van 
belangstelling. Over het feit dat er volgende 
zondag niet aUeen een parleemnt gevormd 
wordt, maar dat tevens beslist wordt over de 
samenstelling van de Vlaamse Raad en over 
het beleid van een nieuwe Vlaamse regering 
zou met geen woord gerept zijn, ware het niet 
dat de Volksunie het onder de aandacht van het 
Vlaamse kiezerkorps heeft gebracht. 

In Wallonië trekken hun zusterpartijen de 
Waals-nationalistische kaart open en bloot. Ze 
hebben zich ingedekt met kandidaten die hun 
lijsten waarmerken met het zegel van rabiate 
anti-Vlaamsheid of wallingantische onverzette-

Lees biz. 6 

Wilfned Mariens als gastvedette op de PSC-konventie in Wallibi. Wellicht het ergerlijkste gebeuren van 
deze verkiezingskampanje! 

lijkheid: de broeders Happart bij de PS, Gen-
debien zowaar bij de PSC. Zelfs de driekleurige 
Brusselse PRL haait Nols binnen om de kliek
jes uit de FDF-keuken op te warmen. In de 
radio- en tv-debatten slaan de stemmen van 
Maystadt, Deprez, Busquin en Dehousse over 
van woede wanneer ze het over Vlaanderen en 
de Vlamingen hebben. La Wallonië is het kern

woord van ontelbare slagzinnen op de affiches 
van alle Waalse partijen. 

En wat bij ons? Van Miert wil het woord 
Vlaanderen wel even in de mond nemen, als 
oppositietema nummer zoveel. Verhofstadt 
zwijgt erover in alle talen, vooral in het Neder
lands. Martens heeft ergens in zijn verkiezings
bagage een piepklein geel-zwart wimpeltje, 
voor spaarzaam vlagvertoon. Voor de rest: 
,,Geen ommekeer." 

Het ergerlijkste feit van de verkiezingscam
pagne was het bezoek van Wilfried Martens, 
verleden zaterdag, aan de konventie van de 
PSC in het Waalse pretpark Walibi. Nauwelijks 
enkele weken nadat de PSC de krisis in zijn re
gering verwekte, de Vlaamse meerderheid voor 
schut zette en de grondwetsherziening blok
keerde, liet Martens zich er toejuichen, bracht 
hij kollektief en individueel hulde aan de Waal
se PSC-ministers — Nothomb, Maystadt en de 
anderen — en riep hij de Walen op de PSC te 
versterken. 

Zonder blikken of blozen heeft hij in zijn kaar
ten laten kijken. Oe Vlamingen weten sinds Wa
libi beter dan ooit wat hen te doen staat: zorgen 
voor een fikse Vlaamse ombuiging van het be
leid, voor een ommekeer met een redelijk 
Vlaams alternatief. De Volksunie steunen be
tekent: ervoor zorgen dat er straks werk in 
Vlaanderen komt, onze centen in Vlaanderen 
blijven en als Vlaanderen op eigen vleugels 
vUegt. (tvo) 

mïl 
voor een vrij Vlaanderen 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
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 
brieven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen. 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

DE STANDAARD 

In „ W i j " van 26 september, onder 
hoofding ,,De Standaard" spaart U het 
AW-VVK-b lad niet, wegens de gerin
ge plaatsruimte, die aan het VU-
kongres werd gewijd. U vergeet blijk
baar het verleden. Nu negen jaar gele
den, in juni 1976 stond de eens zo 
machtige Standaardgroep op het fa-
lingsrandje. Beroepsjournalisten zullen 
zich die tragedie nog wel levendig her
inneren. De CVP kwam er bij te pas. 
Leo Tindemans, ex-Standaardre-
dakteur, zette zich in het zweet, er werd 
over en weer naar Frankrijk gereisd. En 
de Gevaert-boss André Leysen zorgde 
voor de konkrete ,.Operatie redding" . 
Begrijpt u dan dat De Standaard te eeu
wigen dage gedoemd is, de CVP naar 
de ogen te kijken ? Van de 1700 perso
neelsleden werden er 600 opgevist door 
de nieuwe VUM. Over de resterende 
elfhonderd die op de keien bleven, werd 
niets meer gehoord... 

G.C., Merksem 

GENT VECHTSTAD? 

Een Gentenaar schreef de muziek 
van de Internationale te Rijsel. Er is in 
Gent geen steen om dit te gedenken. 
Maar stel eens voor dat er een was en 
men deed die verdwijnen, wat een re
gen van protest zou er niet ontstaan ? 

Wel er was te Gent i nde Twaalf Ka-
meren een gedenkschild dat de toon
zetting van De Vlaamsche Leeuw op die 
plaats aanduidde. Die steen is nu onge
veer twee maand geleden verdwenen 
en alleen de omtrek van het schild is 
nog in die gevel te zien. Nu is die buurt 
door het stadsbestuur als straatbeeld 
beschermd. De vraag is nu of zoiets 
mag? 

A.C., Aalst . 

GOEIE WEG? 

Gelieve in uw volgende VU-gids de 
CVP toch eens sterk aan te pakken. De 
CVP liegt dat ze zichzelf gelooft; en dat 
zeker wat betreft haar propaganda om
trent het leefmilieu, aantal werklozen en 
werkzoekenden. En tenslotte ook nog 
haar leugenachtige slogan ,,Geen om
mekeer". Beter had er gestaan: ,,CVP, 
de goeie weg naar de afgrond". 

V.d.B, Ruddervoorde. 

OPROEP 

Volgende zondag ben ik voor de 7e 
achtereenvolgende keer, gemeente
raadsverkiezingen niet meegerekend, 
kandidaat op een VU-lijst. ledere keer 
op een onverkiesbare plaats. Twee 
keer, ook nu, stond ik een kleine kans 

tot verkiezing af aan kandidaten en af
del ingen die anders niet wi lden 
meedoen. 

Ook voor de 7e keer zal een kampag-
ne mij een paar tienduizenden franken 
kosten van het enig bedienderiinkomen 
dat o.a. moet besteed worden aan 2 uni
versiteitsstudenten. Ik schrijf diet niet 
om zelf in de aandacht te komen, want 
zoals ik waren en zijn er vele anderen. 
Wel richt ik mij zonder omwegen tot de
genen die hier en daar tijdens deze 
kampagne aan de kant zijn gaan staan. 
Mokkend omdat bij de lijstvorming hun 
persoontje onvoldoende werd gediend. 

Zij dragen een verpletterende verant
woordelijkheid. Willen zij de oorzaak 
zijn dat het reusachtig werk dat reeds 
weken door honderden vrijwilligen in 
Vlaanderen wordt gedaan, niet volop 
vruchten draagt? 

Indien niet, dan rest hun nog een 
paar dagen om tenminste aan hun om
geving te tonen dat u omtrent hun aan
hankelijkheid aan de VU geen mis
verstand kan bestaan. 

Indien ja, bewijzen zij meer belang te 
hechten aan hun kleine persoonlijke be
langen, dan aan het zoveel groter ge
meenschapsbelang. 

J.V.d.A., Schoonaarde. 

DE WAARHEID 

Alhoewel Manu Ruys in Het Nieuw
blad van 24 september l.l. sommige 
standpunten van de Volksunie bijtreedt 
en terecht de vijandige en onbeschof
te houding van Fr. Swaelen tegenover 
de VU aan de kaak stelt, ben ik het toch 
met hem niet ens als hij het,,belache
lijk vindt dat de VU het kabinet Martens 
V bestempelt als het meest anti-
Vlaamse sinds de bevr i jd ing". 

Enkele vragen aan de heer Ruys. 

a) Wie heeft als hoofd van de regering 
zich laten in de doeken doen door z'n 
sluwe vice-premier Ch.F. Nothomb in 
de aanstelling en benoeming tot burge
meester van Voeren? 

b) Wie heeft het onzinnig voorstel ge
daan om de Voerstreek aan de provin
cie Brabant te hechten? 

c) Wie heeft het, op sociaal gebied, 
laten gebeuren dat een ministervan z'n 
partij de indexaanpassing beknot en 
vervalst heeft? 

Vic Anciaux heeft gelijk waar hij stelt 
dat de (gewezen) regering Martens V de 
meest anti-Vlaamse was die wij sinds 
1945 hebben gekend. 

Omdat W. Martens in zijn boek „Een 
gegeven woord" alsook in ,,Het Laatste 
Nieuws" reklame maakt voor zijn 4-jarig 
beleid en gewaagt van vriendschap en 
trouw in z'n politieke carrière, wil ik hem 
herinneren aan z'n vroegere politieke 
bedrijvigheid. 

Wie heeft als voorvechter van de VVB 
zijn vroegere strijdgenoten in steek ge
laten op de unitaire held uit te hangen ? 

In het ABN heeft men zo iemand een 
renegaat. 

Wie was te Wezembeek-Oppem ten 
jare 1961 de flamingantische rebel? 

Wie heeft aanpassing van de grond
wet voorlopig onmogelijk gemaakt met 
door de knieën te gaan wanneer de 
vrienden van zijn franstalig partijtje hun 
veto stelden ? 

Wie verklaart federalist te zijn, maar 
tegelijkertijd Vlaamse belangen laat sa
boteren ? 

Wilfried Martens zou moeten weten 
dat men niet altijd rechtlijnig is omdat 
men slim is. 

Staan bovengenoemde feiten ook in 
het boek van W. Martens? 

J.D.D., Erembodegem. 

STAD VILVOORDE 
Samenstelling van een wer

vingsreserve voor half-
geschoold boekenhersteller in 
de Stedelijke plaatselijke Open
bare BibUoteek, geldig voor 
twee jaar. 

Kandidaturen tot 16 decem
ber 1985. 

Voorwaarden, inlichtingen en 
inschrijvingsformulieren te be
komen op de Personeelsdienst, 
stadhuis, Grote Markt, 1800 Vil
voorde. Tel. 02-251.09.85. 
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Dortmunder Ihier-Braii-Iioveii 
Tepvuureev. 60, Leuven. • 016-2i2.86.72. 
Kon. AstridL 86, Kontich. • 03.457.30.32. 
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Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor 
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teiten Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten 
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Tel. 21791.53 

Waar Vlamingen 
thuis zijn-
in 't hartje van Brussel 
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Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67 57.12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42 32.46 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie (adv. 23j 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Dr. Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 

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. 

D 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 inl. zich wenden tot Volksverte
genwoordiger Dr. J. Valkeniers, tef.: 
02/569.16.04 
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Oneerlijke 
reklame 

Eigenlijk zouden we klacht moe
ten neerleggen bij de ,,JEP", de 
Jury voor Eerlijke Praktijken in de 
publiciteitssektor. Zaterdag ver
scheen immers in een aantal kran
ten een ronduit oneerlijke adver
tentie: een afgrijselijk lelijk gete
kende leeuwevlag met als 
onderschrift: „Christelijke 
Volkspartij: dé Vlaamse partij". 

Verkiezingspropaganda staat al
tijd bol met stoere beweringen, 
maar uitgerekend de CVP voorstel
len als de beste verdediger van de 
Vlaamse belangen is toch onduld
baar. Onfatsoenlijk. 

Het was toch uitgerekend onder 
CVP-bewind dat bendeleider Hap
part werd benoemd, dat 200 miljard 
Vlaams geld naar Cockerill-
Sambre werd overgeheveld, dat 
Vlaanderen de teleksbestellingen 
miste en straks het RTT-kontrakt 
van de eeuw, dat er nog steeds 
geen amnestie afgekondigd werd ? 
Om maar enkele van de resem 
anti-Vlaamse heldendaden van de 
CVP op te noemen. 

Deze advertentie is bijgevolg 
leugenachtig en maakt elke recht
geaarde Vlaming kotsmisselijk. 

Happart 
tegen 
Vlaamse 
kinderen 

Vlaams 
onderwijs 

Er is nog goed nieuws ook. Het 
Vlaams onderwijs in Brussel en in 
Voeren gaat erop vooruit. In het 
Brusselse basisonden/vijs noteerde 
men eind septepiber 343 kinderen 
meer, en dit ondanks de voortdu
rende emigratie uit Brussel en de 
zeer lage geboortecijfers. Deze 
week nog klopten fransdolle onver
laten de scheidingsmuur van een 
Vlaams schooltje in Neder-over 
Heembeek kapot. Maar ook deze 
aanslagen zullen de opgang van 
het Vlaams onderwijs niet fnuiken. 

In de Vlaamse lagere school van 

m 
Voeren telt men vandaag 6 kinde
ren meer dan vorig jaar en in het 
kleuteronderwijs aldaar liefst 20. 
Vorig jaar aarzelde Happart zelfs 
niet om de Vlaamse schoolkinde
ren in een bezemhok op te sluiten, 
maar ook in Voeren hebben deze 
pesterijen blijkbaar een omge
keerd effekt. Gelukkig maar. 

Dillemans: 
stop de 
Vlaamse 
achter 
uitstelling 

Opening 
uniefs 

Maandag gooiden de Gentse en 
Leuvense universiteiten hun poor
ten open. Dit ging met enige luister 
gepaard, aangezien in beide geval
len ook een nieuwe rektor werd in
gehaald. 

In Leuven werd de stoet opge
houden door een spandoek van het 
KVHV, waarop stond: ,,Vlaams 
geld in Vlaamse handen (60 %) -
Waals geld in Waalse handen (40 
%)" . De nieuwe rektor Roger Dille
mans knipte dit vaandel keurig 
door volgens de goede 
60-40-verhouding, onder het toe
ziend oog van premier Martens. Tij
dens de openingsrede aarzelde de 
rektor trouwens niet om de achter
uitstelling van de Vlaamse uniefs 

DEZE 
\NEEK DïTig!: 

Nog zijn niet alle teerlingen 
geworpen. Tot zondagmorgen is 
geen enkele inspanning 
overbodig. Integendeel. Nog 
steeds kunnen er kiezers 
overtuigd worden. Ik weet dat 
onze militanten al weken het 
beste van zichzelf hebben 
gegeven. In naam van heel de 
partij wil ik hen nu reeds 
bedanken. De laatste loodjes 
wegen het zwaarst. En toch 
dring ik erop aan niet te 
versagen. Onze Vlaams-
nationale doeleinden zijn de 
moeite waard. 

De Volksunie heeft immers een 
unieke opdracht. In déze 
verkiezingskampanje 
onderscheidt de Volksunie zich 
programmatisch van de andere 
Vlaamse partijen. Minstens in 
drie opzichten. 
Vooreerst benadrukken wij dat 
de drie pijlers van ons 
verkiezingsplatform 
onlosmaakbaar met elkaar 
verbonden zijn. Het ene kan niet 
zonder het andere. Een 
samenhangend beleid dat 
prioritair gericht is op meer 
tewerkstelling staat voor de 
Volksunie voorop, maar is niet 
doeltreffend mogelijk binnen de 
huidige Belgische 
staatsstruktuur. De overlapping 
van de bevoegdheden is immers 
tegenstrijdig met de 
noodzakelijke koördinatie. En de 
Vlaamse regering beschikt 
bovendien over al te povere 
financiële middelen om haar 

goede inzichten daadwerkelijk 
uit te voeren. De belastingsdruk 
op de Vlaamse burger heeft de 
jongste jaren een historische 
hoogte bereikt. Zij demotiveert al 
degenen die met arbeid hun kost 
verdienen. Maar de lasten 
kunnen pas verminderen als de 
katastrofale staatsschuld naar 
beneden wordt gehaald. En dit is 
weerom niet mogelijk in de 
huidige Belgische staal, waar de 
kompensaties onnoemlijk veel 
geld verspillen en waar dagelijks 
ongeveer één miljard uit 
Vlaanderen wordt weggehaald. 
Meer werk en minder lasten, dit 
zeggen ook de andere partijen 
Maar zij weigeren het licht van 
de zon te zien. Zij blijven de 
grove politieke fout begaan door 
de staatshervorming niet als 
even prioritair te beschouwen. 
Alleen de Volksunie stelt voorop 
dat de sociaal-ekonomische 
problemen pas hun oplossing 
kunnen krijgen als Vlaanderen 
en Wallonië de 

nodigezelfstandigheid verwerven 
om hun taken onder eigen 
financiële verantwoordelijkheid 
uit te voeren. 

Ten tweede onderstrepen wij als 
enige partij dat er een derde weg 
is. De keuze die men de 
bevolking opdringt tussen het 
PVV-CVP beleid of het 
socialistisch plan, is een 
schijnkeuze. Alleen de Volksunie 
programmeert een redelijk 
alternatief: een beleid dat noch 
door het groot-kapitaal, noch 

door de syndikaten wordt 
gedikteerd. Een 
samenhorigheidsbeleid. 
En ten derde wil de Volksunie 
een Vlaanderen uitbouwen dat 
ook maatschappelijk vrij is. Wij 
verzetten ons tegen de 
mensonwaardige verzuiling die 
de drie andere partijen hebben 
ingevoerd. Wij willen een 
samenleving waar iedere 
Vlaming gelijke kansen krijgt om 
zich in vrijheid te ontwikkelen. 
Deze sociaal gerichte vrijheid 
vereist een positieve en aktieve 
verdraagzaamheid. 
Deze drie wezenlijke 
bestanddelen van ons Vlaams
nationaal gedachtengoed zijn 
evenveel doelstellingen 
waarmee de Volksunie alleen 
staat. Dit is een taal die je niet 
hoort bij de politieke 
tegenstrevers. Nochtans is het 
zonneklaar dat alleen een 
realisatie van deze drie punten 
een essentiële verandering zal 
brengen. Dit is onze enorme 
verantwoordelijkheid. Dit is de 
inzet van 13 oktober. 
Ik reken op je. 

Vic ANCIAUX 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

aan te klagen. Hij beloofde daarte
gen te zullen vechten, zonder oor 
te hebben voor kompensaties of 
voorwwaarden! 

Ook aan de RUG werd diezelfde 

Wilfried Martens, boegbeeld van de CVP, draait zijn polshorloge achter
uit op het ritme van de klol< van zijn Waalse boezemvriend Gerard De-
prez, president van de PSC. Eén en ander gebeurde in het Waalse pret-
parl< Walibi. Het cynisme van de Belgische politiek ten top! (toto Senepart) 

klacht genoteerd. CVP-minister 
Coens probeerde, zoals steeds, de 
schuld voor de Vlaamse benade
ling op de rug van iemand anders 
te schuiven. Maar de pas geïnstal
leerde rektor De Meyer én de stu
dentenvertegenwoordiger dienden 
hem gevat van antwoord en eisten 
dat Coens en de zijnen nu eens ein
delijk de lat zouden gelijk leggen 
tussen Vlaanderen en Wallonië. 
Niet in woorden, maar in daden. 

Zou er dan toch weer iets roeren 
aan onze Vlaamse uniefs ? Wij ho
pen het. 

Goeverneur 

VU-gemeenschapsminister Hu
go Schiltz reageerde tegen het op
treden van de Brabantse goe
verneur Roggen die geen respekt 
wenst op te brengen voor de una
nieme beslissing van het Vlaams 
parlement en van de Vlaamse re
gering. Een goeverneur moet, of hij 
nu frans- of nederlandstalig is, uit
voeren wat het hoogste soeverein 
orgaan, nl. het Vlaams parlement, 
hem oplegt. 

Hugo Schiltz is niet verbaasd dat 
de franstalige minister van binnen
landse zaken, Nothomb, reeds 
heeft laten weten het Vlaamse de
kreet bij het arbitragehof aanhan
gig te maken, terwijl diezelfde mi
nister van binnenlandse zaken tot 
hiertoe geen vernietiging vraagt bij 
datzelfde hof voor het ontwettelijk 
dekreeLepaffe van de Franse ge
meenschap. Met Schiltz zijn we be
nieuwd of de Vlaamse ministers en 
de centrale regering in staat zullen 
zijn Nothomb te counteren 

Schiltz zet 
Nothomb 
op zijn 
plaats 

, ,Dit alles bewijst dat de afschaf
fing van het overbodige ministerie 
van binnenlandse zaken de enige 
oplossing is om het toezicht over de 
Vlaamse gemeenten aan Vlaamse 
voogdij-instanties toe te vertrou
wen", aldus de VU-politikus. Die 
krachtig besluit: ,,Van deze logika 
moet werk gemaakt tijdens de ko
mende regenngsvorming". 

Michel 

predikt haat 

Hatelijk 

1 

Ook uw brievenbus stak de voor
bije dagen ongetwijfeld volgepropt 
met kiespropaganda. Veel nieuws 
leert men daaruit doorgaans niet. 
Toch loont het de moeite eventjes 
de frankofone kiespropaganda te 
bekijken. 

,,Le bon ton" bij alle franstalige 
partijen is zonder meer anti-
Vlaams. Zowel links als rechts in 
Wallonië meent elektoraai garen te 
kunnen spinnen door zwaar uit te 
halen naar de Vlamingen. 

VU-voorzitter Vic Anciaux lan
ceerde in het verleden inderdaad 
.oproepen om samen met de ande
re Vlaamse partijen een strategie 
uit te bouwen. Deze verzoeken 
werden telkens weggewuifd, in de 
eerste plaats door de CVP. Erger 
nog, de kopman van Vlaanderens 
grootste partij acht het zelfs nodig 
om op een PSC-vergadering zijn 
diepe sympatie en grote steun te 
gaan betuigen! 

In een Brussels publtciteitsblad 
zagen wij een PRL-advertentie: 
,,Des Wallons en action" met daar
onder de slogan: ,,L'Amnistie ne 
passera pas!". 
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Cijfers, feiten en statistieken 

Levensduur 
In België mag een pasgeboren jongen verwachten dat hij gemiddeld 

70 jaar oud wordt. Voor een pasgeboren meisje ligt dat gemiddelde bo
ven de 76 jaar. Ook hier vallen verschillen te noteren naargelang het 
gewest waar de baby geboren wordt. Een Vlaamse boreling kan zich 
verheugen over een langere gemiddelde levensduur: 71 jaar voor een 
jongen, bijna 78 jaar voor een meisje. In Wallonië ligt de mannelijke 
levensverwachting gemiddeld 2,5 jaar lager dan in Vlaanderen. De brou
wen hebben er gemiddeld 1 jaar minder te leven. 

Lichting 
In het Belgisch leger dienen 60 % Vlamingen. In 1983 werden 50.716 

jongeren opgeroepen voor hun militaire dienst: 30.186 nederlandstali-
gen en 20.530 franstaiigen. Van hen werden er 44.884 goed bevonden 
voor de dienst. Bij de Vlamingen bekwam 11 % een vrijstelling en bij 
de franstaiigen 13 %. 

Uiteindelijk dienden in de lichting 1983 26.852 nederlandstaiigen hetzij 
59,8 %, en 18.032 franstaiigen hetzij 40,2 %. 

Lijntje 
De Regie van Telefoon en Telegraaf wordt veel meer aan het lijntje 

gehouden in Wallonië en te Brussel dan in Vlaanderen. Op 30 septem
ber 1984 hadden 14 gemeenten een achterstallige rekening bij de Re
gie: 1 Vlaamse gemeente (644.000 fr. schuld), 3 Brusselse (samen 5 
miljoen) en 10 Waalse (samen meer dan 30 miljoen). 

i\/iaan 
Alle biljetten van 1.000 fr. die nodig zijn om de Belgische rijksschuld 

te betalen (thans vijfduizend miljard), vormen aaneengelegd een lint van 
755.000 km. Genoeg voor de afstand aarde-maan heen en terug. 

Maandwedde 
Midden 1984 verdiende een bediende in de Vlaamse nijverheid ge

middeld 1.300 fr. per maand minder dan zijn Waalse kollega. Het ge
middelde bruto maandinkomen bedroeg in Wallonië 69.606 fr., in 
Vlaanderen 68.304 fr. 

Machteloos 
Wie het geld heeft, heeft de macht. In 1983 beschikte de centrale 

Belgische regering-Martens over 1.125 miljard fr. hetzij 78,1 % van de 
staatsgelden. De provincies kregen 23 miljard (1,5 %), de gemeenten 
195 miljard (12,5 %). De Waalse gemeenschap en gewest kregen 53 
miljard (3,4 %), de Vlaamse gemeenschap 70 miljard (4,5 %). Met min
der dan 5 % van het geld was Vlaanderen vrijwel machteloos. In 1984 
en 1985 is deze toestand nauwelijks veranderd. Ter vergelijking: in wel
varende landen met echt en gezond federalisme zoals Duitsland of Zwit
serland krijgt de centrale regering slechts één-derde, terwijl twee-derden 
gaan naar de deelstaten en de gemeenten. 

i\/letro 
Voor de bouw van metronetten in de belangrijkste steden werd van 

1973 tot 1983 bijna 96 miljard uitgegeven. Van dit bedrag ging 24 % 
naar Vlaanderen, 20 % naar Wallonië en 56 % naar Brussel. 

i\/iiljarden 
Duizend maal een miljoen is een miljard. Eén miljard word geschre

ven met 9 nullen achter de 1. Om het bedrag van de rijksschuld te schrij
ven (thans vijfduizend miljard), zijn er 12 nullen nodig achter het cijfer: 
5.000.000.000.000 fr. Dit bedrag zou volstaan om ieder Vlaamse gezin 
een nieuwe woning te bezorgen. Of om gedurende twee eeuwen iede
re maand een ,,operatie overleven" voor Afrika te betalen. 

Nationaal 
De hulpverlening aan de vijf zogenaamde ,,nationale" ekonomische 

sektoren - staal, tekstiel, holglas, scheepsbouw, kolen - liep de jongste 
vijf jaar op tot 382 miljard. Iets meer dan 182 miljard of 47,1 % ging 
naar Vlaanderen en 199 miljard of 52,12 % naar Wallonië. 
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De VU-slogan doorgelicht 

Minder lasten... 

De belastingdruk is de afgelopen vier jaar sneller 
gestegen dan ooit voordien. De oorzaak hiervan ligt bij 
het gebrek aan afdoende sanering van de overheids
financiën waardoor de staatsschuld meer dan verdub
belde. 

Vermindering van de belastingen zal dan ook enkel 
mogelijk zijn dooreen doelbewuste politiek van sane
ring van de overheidsuitgaven en een aangepast eko-
nomisch beleid. 

ONZE aandacht gaat dan ook 
naar methoden en middelen 
om de overheidsfinanciën 

echt te saneren zonder bijkomen
de fiskale druk. 

Gezonde 
financiën 

Dit kan volgens de Volksunie 
door: 

1. De zero-basis budgettering en 
de tarifikatie. 

Hierbij wordt afgestapt van de 
jaarlijkse aanwasbegroting waarbij 
het budget van het vorige jaar tel
kens als onaantastbaar uit
gangspunt wordt gekozen. Er wor
den bij elke begrotingsoptelling 
een aantal diensten of departe
menten (bvb. 114 zodat elke dienst 
of departement om de 4 jaar aan 
bod komt) integraal geanalyseerd 
waarbij men van een zerobudget 
vertrekt, dit wil zeggen: men neemt 
als uitgangspunt dat de dienst dien 

dat de Volksunie voorstaat houdt in 
dat de sociaal zwakken en kansar
men recht hebben op een mens
waardige strukturele plaats in on
ze maatschappij en recht op solida
riteit van de gemeenschap, waarin 
zij leven. 

De huidige stelsels van Sociale 
Zekerheid zijn niet meer aangepast 
aan de maatschappelijke realiteit. 
Daarenboven dient de rol her
dacht, die ten koste van veel geld 
aan ziekenfondsen en vakbonden 
werden toegemeten. 

Een fundamentele hervorming, 
harmonisering en vereenvoudiging 
van de Sociale Zekerheid dringen 
zich op. De hervorming van de So
ciale Zekerheid dient gekoppeld 
aan een hervorming van de fiska
le wetgeving in meer gezins- en 
kindvriendelijke richting. 

De vertikale inkomensherverde-
ling, met inbegrip van het be
lastingskrediet, dient langs fiskale 
weg verwezenlijkt te worden. 

Naast de inkomensherverdeling 
die langs de fiskaliteit gebeurt en 

opgericht en gaat daarbij na welke 
de kosten en baten zullen zijn. In 
funktie van dit resultaat worden de 
aanvaardbare begrotingsuitgaven 
vooropgesteld. 

2. Een aangepaste Sociale Ze
kerheid 

De Volksunie wenst dat de Soci
ale Zekerheid onder de bevoegd
heid valt van de gemeenschappen. 
Hierdoor alleen reeds zou Vlaande
ren 20 miljard per jaar besparen. 
De Sociale Zekerheid is een nood
zakelijk instrument van het sociaal 
beleid. Hetsamenhorigheidsmodel 

naast de Sociale Zekerheid als ver
zekering tegen inkomensverlies, 
blijft er behoefte aan sociale pro
gramma's. Deze komen tegemoet 
aan kollektieve noden. 

3. Een konsekwente staatsher
vorming in konfederale zin. 

Dit betekent dat de lidstaten over 
zeer ruime bevoegdheden be
schikken alsook over de financië
le middelen omdat ook de fiskale 
wetgeving en het financieel beheer 
door de lidstaten worden bepaald. 
Er bestaan geen bevoegdheidso-
verlappingen meer. De konfedera

tie (centrale overheid) behoudt be
voegdheden over de materies die 
de lidstaten aan de konfederatie 
toevertrouwen en waarover zij een 
akkoord bereiken wat de financie
ring betreft van deze bevoegd
heidsmateries. 

Deze hervorming is noodzakelijk 
om een konsekwente sanering van 
de overheidsfinanciën te kunnen 
realiseren. De staatshervorming 
van 1980 heeft immers een vorm 
van konsumptiefederalisme tot 
stand gebracht dat niemand bevre
digt en de prublieke overkonsump-
tie, de verspillingen en de nefaste 
kompensatiepolitiek niet alleen in 
stand houdt maar vergroot. De 
juistheid van deze stelling wordt 
trouwens bevestigd door internati
onale studies. 

Bevorderen van 

investerings

klimaat 

De Volksunie wenst de hervor
ming van de huidige subsidiepoli
tiek die noch efficient, noch rende
rend is. Dit blijkt duidelijk wanneer 
men weet dat de overheid onge
veer 100 miljard ontvangt als ven
nootschapsbelasting maar 300 mil
jard uitgeeft voor de subsidiëring 
van privé- en overheidsbedrijven. 
Wij opteren voor een gewijzigd 
overheidsoptreden waarbij de ven
nootschapsbelastingen gevoelig 
worden verlaagd op voorwaarde 
van het behoud of verhoging van 
de tewerkstelling en van bijkomen
de investeringen in de binnenland
se vestigingen. 

Wanneer de overheid steun ver
leent dient zij dit veeleer te doen op 
basis van terugvorderbare voof^ 
schotten, fiskale vrijstellingen voor 
reservefondsen en investeringen 
enz... Deze gewijzigde poltiek zou 
het overheidstekort gevoelig doen 
inkrimpen. 

Een ander belangrijk element is 
de noodzakelijke verlaging van de 
totale loonlast voor de werkgevers. 

Doorbreken van 

zuilensysteem 
De bestaande zuilenstrukturen 

hebben voor gevolg dat tientallen 
miljarden aan de staat worden ont
trokken voor het in stand houden 
van de verschillende zuilen die rij
kelijk vergoed worden voor 
diensten die net zo goed door de 
overheid rechtstreeks kunnen uit
gevoerd worden. Denken we maar 
aan de uitbetaling van de werkloos
heidsvergoedingen door de vak
bonden, de diverse kassen voor 
kinderbijslagen, de ziekenfondsen, 
enz... 
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in een vrij Viaanderen 
Een Vrij Vlaanderen betekent voor de Volksunie in 

de eerste plaats een eigen struktuur, middelen en be
voegdheden. Wij opteren duidelijk voor een konfede-
rale staatsstruktuur die voldoet aan de wezenlijke voor
waarden om een echt zelfbestuur. 

Een Vrij Vlaanderen betekent echter ook zorg voor 
de omgeving en het leefmilieu, onderwijs en kuituur, 
vrede en veiligheid, een open demokratie, enz... 

E Volksunie blijft streven 
naar de uitbouw van een 
waarachtig en konfederaal 

Europa der Volkeren Dit Europa 
moet uitgroeien tot een sterke Eko-
nomische en Monetaire Unie 
(EMU) teneinde onder meer een 
stabiele vrijhandelszone te realise
ren In het licht daarvan wil de Volk
sunie een omvorming van de Bel
gische staat in een konfederatie 
van de Vlaamse en Waalse staat, 
elk met eigen regering en par
lement 

Aangepaste 
strukturen 

De bevoegdheden dienen duide
lijk omschreven en kunnen niet 
overlappend zijn De konfederatie 
behoud enkel de bevoegdheden 
die onmisbaar zijn om een konfe
deraal model in stand te houden 
Dit wil ook zeggen, dat de lidstaten 
verantwoordelijk zijn op fiskaal ge
bied, dat de lidstaten belastingen 
innen en de lidstaten bepalen wel
ke overdrachten zij bij konventie 
aan de konfederatie zullen doen na 
onderling overleg Hierdoor ont
staat een doorzichtige struktuur 
waarbij de konfederale solidariteit 
gehandhaafd blijft maar gesteund 
op duidelijke onderlinge afspraken 

Brussel, hoofdstad van de kon
federatie moet begrensd blijven tot 
de huidige 19 gemeenten van de 
agglomeratie Binnen de gefusio
neerde gemeente zullen beide ge
meenschappen optreden op voet 
van stnkte gelijkheid 

De voorgesteld staatstruktuur 
impliceert eveneens dat Vlaande
ren bevoegdheden kan uitoefenen 
op internationaal vlak 

Het spreekt vanzelf dat het her
stel van de homogeniteit en integri
teit van het hele Vlaamse grondge
bied word. nagestreefd met alle 
middelen Dit betekent ondermeer 
de afschaffing van de faciliteiten in 
de randgemeenten en langs de 
taalgrens, alsook de splitsing van 
het ministerie van Binnenlandse 
Zaken 

Amnestie 
In ons streven naar vrijheid van 

optreden en gedachte moeten wij 
tot onze spijt vaststellen dat veer
tig jaar na de feiten nog steeds 
mensen in dit land lijden onder de 
a-sociale gevolgen van de repres
sie en epuratie 

Wetende dat verzoenmgsge-
zindheid de bouwsteen moet zijn 
van een nieuwe maatschappij, ei
sen WIJ dat er nu eindelijk op een 
geloofwaardige wijze werk ge
maakt wordt met het nemen van 
amnestierende maatregelen 

Milieuvriendelijk 
Een vrij Vlaanderen betekent 

ook een leefbaar Vlaanderen waar 
de zorg voor de omgeving, ruimte
lijke ordening en natuurbehoud, 
water, licht en afvalbeheersmg tot 
de beleidsprioriteiten behoort 

De Volksunie is van mening dat 
WIJ zelf de zorg voor ons leefmilieu 
moeten op punt stellen en dat daar
enboven normen en reglemente
ringen moeten tot stand komen op 
Europees niveau 

Onderwijs 
en kuituur 

Een vrij Vlaanderen betekent 
voor ons ook ruimte voor de kultu-
rele ontploonng Onze kuituur is im
mers onze eigen identiteit Daarom 
IS het nodig onze kuituur door een 
vastberaden en doelgericht beleid 

versiteit" in samenwerking met het 
bestaande Nederlandse projekt 

Teneinde de schoolvrede te be
waren en de vrijheid van school
keuze voor alle levensbeschouwe
lijke denkrichtingen te waarborgen, 
pleit de Volksunie voor het tot stand 
brengen van een Vlaams onder-
wijspakt tussen alle partijen 

Ook het universitair onderwijs 
moet onder de volwaardige be
voegdheid van de gemeenschap
pen worden gebracht, met eerbie
diging van de eigenlijke school
vrede 

Open 
demokratie 

Een vrij Vlaanderen betekent 
voor de Volksunie ook meer open
baarheid van bestuur waarbij de 
ambtenaar spreekrecht krijgt in-
plaats van zwijgplicht teneinde de 
doorzichtigheid en openheid van 
de overheidsdiensten te venwezen
lijken 

Dit betekent eveneens dat komaf 
wordt gemaakt met de ver doorge
woekerde politisering van het 
openbaar ambt en het rechterlijk 
ambt De Volksunie opteert voor 
een systeem van vergelijkende 
examens voor alle benoemingen in 
overheidsdienst 

De Volksunie wenst tevens ver-
betenng te brengen in het parle
mentair kontrolerecht door het in
stellen van onderzoekskommissies 

te vrijwaren Dit betekent iets an
ders dan het klassieke subsidiebe
leid Dit betekent inspelen op de 
toekomst waar steeds meer auto
nome vrijheid zal tot stand komen 
die iedereen zelfstandig, vrij en op 
zinvolle wijze moet kunnen gebrui
ken Dergelijk kultuurbeleid moet 
steunen op dne pijlers kontinuiteit, 
openheid en toekomstgericht 

Het onderwijsbeleid verdient on
ze bijzondere aandacht met als pri
oritaire eis de volledige federalise
ring van het onderwijs De 
grondslag van onze opvattingen is 
gebaseerd op de erkenning van de 
veelheid van levensbeschouwelij
ke opvattingen en het recht van 
eenieder om in volle vrijheid te kie
zen voor het opvoedingssysteem 
dat overeenstemt met zijn levens
beschouwing Dit betekent meteen 
volledige gelijkberechtiging van al
le netten en onderwijsvormen Dit 
betekent eveneens gelijke kansen 
voor iedereen, ook voor de volwas
senen Daarom wenst de Volksu
nie de uitbouw van de ,,Open Uni

te versoepelen en het individueel 
inzagerecht van de parlementsle
den m te voeren in alle dossiers met 
dezelfde beperkingen als deze die 
gelden voor de gemeenteraadsle
den op gemeentelijk vlak 

De Volksunie wenst tevens een 
afdoende bestrijding van de krimi-
naliteit door een betere koordinatie 
tussen de verschillende politie
diensten met ruimere aandacht 
voor opleiding en vorming van rijks
wacht en politie 

Gelijkheid 
Een vrij Vlaanderen betekent 

ook dat alle bestaande diskrimina-
ties in de wetgeving dienen wegge
werkt Hiertoe zijn nog steeds een 
aantal wetswijzigingen noodzake
lijk Inzake lonen, onderwijs- en ar
beidskansen. Sociale Zekerheid en 
fiskaliteit, juridische toestand in het 
gezin, respekt van de fysische per
soon enz dient de gelijkheid tus
sen man en vrouw gewaarborgd te 
worden 

Andre Geens 

Cijfers, feiten en statistieicen 

Omroep 
De eerste radio-uitzendingen in Vlaanderen werden verzorgd door 

de n V Radio in 1923 In 1930 werd het NIR, de voorloper van de BRT, 
opgericht De eerste tv-beelden werden op 31 oktober 1953 uitgezon
den, vanaf 1958 waren er volledige programma's en vanaf 1 januari 
1971 kleurentelevisie In 1985 bracht het kijk- en luistergeld zowat 15 
miljard op, waarvan 9 miljard betaald door Vlaamse kijkers De BRT 
kreeg van die 9 miljard slechts 5 miljard, de rest verdwijnt in de put 
van de nationale regering 

Openbare werken 
Aan openbare werken werd in 1983 bijna 54 miljard uitgegeven Daar

van werd 51,54 % in Vlaanderen besteed, 36,69 % in Wallonië en 11,77 
% te Brussel Het basisprogramma voor 1984 beliep 58 miljard, waar
van 50,84 % in Vlaanderen, 37,25 % in Wallonië en 12,21 % te Brus
sel Vlaanderen betaalt 60 % Van de kredieten voor wegenbouw kreeg 
Vlaanderen in 1984 slechts 33% Voor 1985 en 1986 wordt dat nog min
der, namelijk 27 en 29 % 

Opslag 
Wie volgend jaar weddeverhoging krijgt, mag wel even uitkijken Een 

bruto weddeverhoging van 1 000 fr zal de werkgever 1 600 fr kosten, 
tenwijl de werknemer gemiddeld slechts 446,60 fr in handen krijgt 

Pensioen 
Het gemiddeld pensioen bedroeg m 1983 m Vlaanderen 12 673 f r per 

maand, in Wallonië 13 240 fr en te Brussel 12 162 fr 

Pers 
De Belgische overheid geeft jaarlijks een toelage aan de dagblad

pers In 1984 ontvingen de Vlaamse dagbladen met 3 262 700 lezers 
en de franstalige dagbladen met 2 384 000 lezers elk 72 450 000 fr Per 
krantenlezer betekende dit een geschenk van 22,20 fr voor de Vlaam
se pers en van 30,30 fr voor de franstalige pers 

Personenwagen 
Op 1 augustus 1983 telde België 3 262 713 personenwagens, waar

van 1 856 401 of 56,8 % in Vlaanderen Per 100 Vlamingen waren er 
aldus 33,3 auto's en per 100 Vlaamse gezinnen 96,6 

Produktie 
Vlaanderen houdt België overeind Wanneer we de industriële pro

duktie van 1970 gelijkschakelen met 100, dan klom België in 1984 op 
tot 127,83 Die stijging was evenwel enkel en alleen te danken aan 
Vlaanderen Wallonië en Brussel bleven hangen op 106,67 en 103,73, 
terwijl Vlaanderen 147,92 scoorde Ondanks de knsis een Vlaamse toe
name van de industriële produktie met haast 50 % 

Put 
Een regering die meer geld uitgeeft dan ze ontvangt, maakt een put 

De diepte van zo'n put wordt gemeten in procenten van het bruto bin
nenlands produkt De put van de regenng Martens in 1984 bedroeg -11,5 
% Op Italië na (-13,5 %) was dit een internationaal diepterekord Ca
nada -6 %, Nederland -5,0 %, Frankrijk - 3,5 %, V S -3,2 %, Engeland 
-3,1 %, Japan -2,2 %, Duitsland -1,7 % 

Provinciefonds 
In de periode 1980-1983 deelde het Provinciefonds zowat 28 miljard 

uit Brabant kreeg daarvan bijna 6 miljard (20,5 %), de vier Waalse pro
vincies 12 miljard (42,8 %) en de vier Vlaamse 10 miljard (35,7 %) 

Ziek 
Ziek worden is overal maar vooral in Vlaanderen een slechte zaak 

In 1984 paste de Staat iets meer dan 1 miljard bij voor de verpleegdag
prijs in de akademische ziekenhuizen Vlaanderen kreeg daarvan slechts 
52,14 % waar 60 % normaal zou zijn Wallonië ontving 41,96 % en Brus
sel 5,90% De staatstussenkomst steeg in de periode 1982-1984 in 
Vlaanderen slechts met 18,81 % tegenover 22,84 % m Wallonië 
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Wie had dit durven dromen? 

VU-leden investeerden ruim 
3,1 miljoen franic in Winst '85! 

Niemand had tijdens het 
voorjaar durven dromen dat 
wij drie miljoen franl< zouden 
binnenhalen. Vandaag, op 
drie dagen verwijderd van de 
stembusdag, hebben de VU-
leden reeds 3.110.355 fr. in de 
aktie geïnvesteerd. 

Dat dit geld zinvol en nuttig 
is besteed lijdt weinig twijfel. 
De tweede VU-gids ,,De 
bestoten tweeling" werd on
dertussen in heel Vlaanderen 
verspreid. De reakties die wij 
daarop ontvingen zijn hartelijk 
en positief. 

Vooral het feit dat de laatste 
bladzijden gewijd zijn aan de 
specifieke noden en troeven 
van elk onderscheiden arron
dissement werd goed ont

haald. Naast uiteraard de 
boodschap van Vic Anciaux, 
het openhartige interview met 
Hugo Schiltz, de story van Ka-
trijn en Jeroen, het kruiswoor
draadsel en, niet te vergeten, 
de originele horoskoop. Dit 
handige boekje is inderdaad 
een verademing in vergelij
king met de vaak kleurloze en 
aftandse folders van andere 
partijen. 

Uiteraard kunt U nog steeds 
een financieel duwtje doen. 
Alle steun is altijd van harte 
welkom en broodnodig op het 
bekende rekeningnummer 
van de Volksunie, Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel : 
435-0271521-01, met vermel
ding „Winst '85". 

E.V.G., Berchem 1.000 fi 
V., Kumtich 1.000 fi 
Gilbert Denutte, Kortrijk 1.000 fi 
M.D.M., Sf.-Denijs 1.000 fi 
Naamloos, Koksijde 500 fi 
H.N., Hekelgem 300 fi 
CA., St.-Genesius-Rode 100 fi 
W. Chabot, Rijmenam 5.000 fi 
VU-Kortenberg 2.500 fi 
J.V., Zichem 1.100 fi 
Naamloos, Borsbeek 1.000 fi 
Solange Dutry, Rumbeke . . . . 1.000 fi 
Georges Degraeve, As 1.000 fi 
Onder de Toren, Edegem . . . 1.000 fi 
M.W., Gent 500 fi 
Naamloos, Hamme . . . . 500 fi 
Freddy Vanderhaeghe, Menen.. 100 f 
Bertho, Antwerpen 5.000 f 
Amelia Lenaerts, Henniksem. . 2.000 f 
F.V.D.E., Ekeren 1.000 f 
Naamloos, Mechelen 1.000 f 
Pasman, 's Gravenhage 1.000 f 
Joseph Opheide, Steenokkerzeel 1.000 fi 
J.D.S., Eekio 1.000 f 
A.O., EekIo 1.000 f 
M.W.R., Scherpenheuvel 1.000 f 
R. Haegeman, Heldergem. . . 1.000 f 
F.V., Kraainem 500 fi 
W.S., Oudenaarde 400 fi 

Naamloos, Mechelen 50.000 fr. 
Naamloos, St.-Stevens-Woluwe 1.000 fr. 
De Coster, Machelen 3.000 fr. 
Naamloos, Aarschot 1.000 fr. 
Achiel Wuyns, Antwerpen.... 1.000 fr. 
Bruno Fran-8c-ois, Gooik 1.000 fr. 
Naamloos, Hasselt 1.000 fr. 
Naamloos, Liedekerke 200 fr. 
Naamloos 500 fr. 
Naamloos, Lede 500 fr. 
C. Van Neck, Brussel 2.000 fr. 
J. Verhelpen, Machelen 2.000 fr. 
J.R., Meise 1.000 fr. 
J.V., Mechelen 1.000 fr. 
R.D.M., Gent 1.000 fr. 
Naamloos, Wachtebeke 1.000 fr. 
Naamloos, Maasmechelen. .. . 1.000 fr. 
D.Z.H., Brugge 500 fr. 
R.H., Sint-Amandsberg. . . 200 fr. 
P. Van Hoof, Aarschot 1.000 fr. 
F.V.H., Kortenberg 1.000 fr. 
F.P., Desselgem 500 fr. 
Naamloos, Hasselt 500 fr. 
G. Vlaemynck, Oostende 2.000 fr. 
JH., Overijse 500 fr. 
J.D., Maasmechelen 300 fr. 
Naamloos, Sterrebeek. 1.000 fr. 

Ddnk voor het vertrouwen! 
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1 
Hij maakt er regel 

van zo vroeg mogelijk 
op de dag zijn stem 
uit te brengen. Aan
schuiven is wel de 
vervelendste klus 
ooit door mensen be
dacht. Het geeft hem 

^ ^ ^ 1 ^ ook de kans de jon-
^ ^ l ^ ^ f t gensschool nog eens 
^ ^ ^ ^ ^ P aandachtig te bekij-
^ ^ B ^ ^ ^ ken. Zijn geïnteres-

• ^ ^ ^ seerde blik wekt zo 
^ ^ ^ geen achterdocht bij 
^ ^ ^ de andere kiezers 

voor wie de gang 
naar het oude 

schooltje wel een kruisweg lijkt, zo 
zeggen ze toch. 

Hij rijdt de schoolpoort binnen en 
stalt zijn fiets onder de linden. Van 
hier ziet hij de koer zoals hij deze zijn 
hele lagere schooltijd heeft gezien, 
van het fröbelbroekje tot de plechti
ge kommunie, maar alles lijkt nu veel 
kleiner. Hij dwarst de speelplaats en 
blijft in het midden even staan en 
kijkt recht in de kalken ogen van het 
theilighartbeeld in het bloemenperk
je. Onder de wijd opengesperde ar
men dreven de nonnen hun 
discipelen samen voor de klasfoto. 

Dan stapt hij de gang naar bureau 
39 binnen en laat zijn ogen langs de 
muren lopen. De kapstok op kinder
hoogte, het hokje met de borstel en 
de emmer zaagmeel, de landkaart 
van het koninkrijk en van Congo, de 
uitgesleten zwarte tegels. 

Stemming
makerij 

In het klaslokaal zit de zon in het 
oosten en schijnt op de neus van 
Boudewijn en langs het alfabet in 
schoonschrift naar de glazen kast 
met de maten en gewichten, de bol 
en de kegel en de kubus en het ko
nijneskelet. Maar in het midden van 
de klas staat geen kolenkachel 
meer... 

Van de meneer achter het tafeltje 
krijgt hij de stembiljetten en loopt 
naar het stemhokje. Hij plooit de brie
ven open, het potlood is nog niet ge
bruikt, en tekent de vakjes vol. 
Driemaal. Hij vouwt de brieven dicht 
en ziet boven de houten wand een 
kindertekening De Vier Jaargetij
den... Hij droomt even weg. Even 
maar, want een stem in zijn bin
nenste vermaant: ,,De kiezer mag 
zich niet langer in het stemhokje op
houden dan nodig is om zijn stembil
jet In te vullen." Ietwat zenuwachtig 
laat hij de brieven in de gleuven 
glijden. 

Dan staat hij weer op de speel
plaats, loopt tot bij theilighart en 
denkt: de klasfoto. 27 jongens en 
één non. Wat rest er nog van hen ? 
Op de lijst (die hij net heeft inge
kleurd) een burgemeester, een kope-
renadvokatenbordje in Gent, een 
auto-ongeval in de maandagmorgen
krant, een missionaris op de Filfppij-
nen en veel bedienden bij de bank. 
En dan die non, weggemoffeld ach
ter kappen en beffen en stijve plooi
en. Altijd streng en stuurs en stroef. 
Het was een vrouw, maar dat besef
te hij pas véél later... 

Als hij uit de schoolpoort wegrijdt 
rukt het klesvee aan. In dichte drom
men... • 

ÖETERE 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 12okt. 
C BRT1 14.45 
De ronde van Lombardije, reportage 
C BRT 1 16.00 
De vakantie van mijnheer Hulot, film 
C BRT1 18.05 
Stad op stelten, Veurne tegen La-
naken 
• BRT 1 9.05 
Boeketje Vlaanderen 
C BRT 1 20.20 
Dubbelspel, politiefilm 
C BRT 121.50 
De frivole framboos, show 
C BRT 1 22.30 
Sport op zaterdag 
C BRT 1 22.45 
So what!, over jazz 
D Ned. 1 15.15 
Buck Rogers, TV-film 
n Ned. 1 16.00 
Tineke, praatshow 
C Ned. 1 18 05 
De grote verwarring. Info 
D Ned. 1 19.00 
Countdown, pop en rock 
n Ned. 1 20.28 
Dynastie, serie 
n Ned. 121.15 
Rur, praatshow 
• Ned. 1 22.00 
Kodenaam: Foxfire, nieuwe reeks 
D Ned. 2 19.12 
Op voile toeren 
D Ned. 2 20.00 
Kieskeurig op wielen, 
konsumenten-info 
n Ned. 2 20.30 
Andre Van Duins komedieparade, 
show 
D Ned. 2 21.30 
Ein Abend in Wien, operette 
n Ned. 2 22.40 
Studio sport 
n Ned. 2 23.10 
Palermo Oder Wolfsburg, film 

Zondag 13okt. 
D BRT1 14.30 
De Gentse Floraliën, landbouw-mfo 
D BRT 1 15.50 
Jella en haar duiven, jeugdfilm 
C BRT1 17.00 
De vorstinnen van Brugge, serie 
D BRT 1 18.20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
C BRT 1 20.00 

Verkiezlngsshow met nieuws 
D BRT 2 15.30 
Preshowverklezingsprogramma 
n BRT 2 20.05 

Sportweekend 
D BRT 2 20.35 
Grueten Broos, film 
• BRT 2 21.25 
Premiere-magazine, filminfo 
D BRT 2 22.10 
De steek-er-wat-van-op-show 
D Ned. 1 16.55 
Amsterdam wrak en monument, dok. 
C Ned. 1 18.00 
Brandpunt in de markt 
D Ned. 1 19.20 
Alias Smith en Jones, serie 

Magdalena Montezuma als de advokaat van Nicola (Nicola Zarbo) in de 
boeiende film,, Palermo Oder Wolfsburg "van Werner Schroeter (1980), 
een navrant portret van een Italiaanse gastarbeider in Duitsland. (Zater

dag 12 okt., om 23.10 u. op Ned. 2) 

D Ned. 1 20 10 
Fien de la mar, Musical 
• Ned. 121.05 
Er is meer tussen hemel en aarde, 
praatshow 
D Ned. 121.50 
Inspekteur Dalgliesh en het Maxie 
mysterie, nieuwe sene 
D Ned. 1 22.40 
Meesterfotografen 
D Ned. 2 20.10 
Jonge helden, praatshow 
D Ned. 2 20.45 
Kamagurka en Herr Seele, show 
n Ned. 221.11 
Het, film 
D Ned. 2 22.11 
Late night movie, film 

Maandag 14 okt. 
D BRT1 18.10 
Merlina, serie 
D BRT1 18.40 
Meester, het begint weer!, verborgen 
camera 
n BRT1 19.05 
Bretagne, dok. 
n BRT 120.10 
Wynne en Penkovsky, nieuwe serie 
D BRT 121.10 
Sho-bis-time, show 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 20.20 
Konfrontatie, debat 
D BRT 2 21.50 
Onderwaterfilmers, dok. 
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 
D Ned. 121.55 
Tros aktua 
D Ned. 1 22.30 
Tros tele-thriller, serie 
D Ned. 219.27 
Inspekteur Clouseau, film 
• Ned. 2 21.05 
Rondom tien, praatshow 
n Ned. 2 21.50 
Stille schatten, reportage 

Dinsdag 15 okt. 
D BRT1 18.25 
Candy, Candy; sene 
C BRT1 19.10 
Veilig en zuinig autorijden, info 
C BRT 1 20.25 
I.Q., kwis 

D BRT 1 20.55 
Een teken van hoop, medicale info 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 20.25 
De kleine waarheid, serie 
• BRT 2 21.25 
België-Holland, voetbaldok. 
D BRT 2 21.55 
Lat.-Amerikaanse dansen, reportage 
D Ned. 1 19.00 
Thomas en Senior, serie 
D Ned. 1 19.25 
The Cosby show, serie 
D Ned. 1 20.28 
Zeskamp cup '86 
D Ned. 121.30 
Hier en nu, info 
D Ned. 1 22.10 
Hill street blues, serie 
n Ned. 1 22.55 
Cheers, serie 
D Ned. 219.12 
Familie Wijntak, serie 
D Ned. 2 20.00 
Horizon, nieuw wetenschappelijk ma
gazine 
D Ned. 2 20 25 
De paleontologie, dok. 
D Ned. 2 20.55 
Panoramiek 
D Ned. 2 21.30 
Het hart van de draak, nieuwe serie 
D Ned. 2 22.45 
Den Haag vandaag, info 

Woensdag 16 okt. 
D BRT1 17.30 
Aalter-Willebroek, jeugdbasket 
D BRT1 18.10 
Zeppelin, kinderinfo 
D BRT1 18.35 
Kapitein Zeppos, serie 
D BRT 120.15 
Namen noemen, kwis 
D BRT 121.00 
Kermis der dieren, dok. 
D BRT 121.25 
Blikvanger, over mode 
D BRT 1 22.20 
Het gerucht, kunstinfo 
D BRT 2 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 19.25 
Zwartje de postduif, dok. 
D BRT 2 20.10 
De betoverden, film 
D BRT 2 22.20 
Festival van Vlaanderen, koncert 
D Ned. 1 19.00 
De Snorkels, stnp 
G Ned 1 19 23 
Zeg 'ns aaa, sene 

D Ned. 1 20.33 
Misdaadverhalen, serie 
D Ned. 1 22.00 
Achter het nieuws, info 
D Ned. 1 22.40 
Sonja op woensdag, praatshow 
D Ned. 219.22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
D Ned. 2 20.10 
Nederland C, kunstinfo 
D Ned. 2 20.50 
Viktoria in het westen, reportage 
D Ned. 2 22.45 
Den Haag vandaag, info 

Donderdag 17 okt. 
D BRT1 18.05 
De Freggels, serie 
D BRT1 18.35 
Het verzonken dorp, jeugdfilm 
• BRT 1 20.20 
Hoger-lager, kaartspel 
D BRT 1 20.55 
Panorama, info 
D BRT 121.45 
De kracht van een vrouw, serie 
D BRT 2 19.00 
Villa tempo, pop en rock 
D BRT 2 20.20 
Valentlna, film 
D Ned. 1 19.00 
De familie Robinson, sene 
D Ned. 1 19.30 
Leve het leven, show 
D Ned. 121.40 
Vrije gevangenen, dok. 
D Ned. 121.50 
Tijdsein, info 
D Ned. 1 22.20 
Messiah, oratorium van Handel 
D Ned. 2 19.12 
Zeilen rond de wereld, nieuwe serie 
D Ned. 2 19.50 
De 1-2-3 lotto show 
D Ned. 2 21.30 
Een vliegtuig viel uit de lucht, dok. 
D Ned. 2 22.45 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 18 Okt. 
D BRT1 18.30 
Star trek, SF-serie 
D BRT 1 20.20 
De verdachten, historische serie 
D BRT 1 22.05 
Leopold II en Kongo, dok. 
D BRT 2 19.00 
1 Week sport 
D BRT 2 20.25 
Bearn, film 
D BRT 2 22.25 
Premiere, filminfo 
D Ned. 1 19.00 
Minibios, strip 
n Ned. 1 19.15 
Ruud en Leonie, praatshow 
D Ned. 1 20.28 
De brekers, serie 
D Ned. 1 20.55 
In de hoofdrol, praatshow 
D Ned. 1 22.40 
M A S H , sene 
• Ned. 1 23.05 
Karel van de Graaf, praatshow 
D Ned. 1 23.35 
Tine, leest voor 
n Ned. 2 19.12 
Tros polderpopparade, show 
C Ned. 2 20 15 
Hollandse melden, film 
D Ned. 2 22.45 
Sanne, serie 
D Ned. 2 23.30 
Simonskoop, filminfo 
D Ned. 2 23.55 
De ondergang van de Mary Deare, 
film 

Een f Umi 
per dag 

Zaterdag 12 okt. 
Les vacances de Monsieur Hulot 

Franse komische film van en met 
Jacques Tati uit 1952, over een onhan
dige lange slungel die zijn vakantie 
doorbrengt in een pensionnetje aan 
zee... (BRT 1, om 16 u.) 

Zondag 13 okt. 
The long goodbye 

Amerik. film uit 1973. Privé-
detektieve Philip Marlowe brengt een 
vriend over de Amerikaans-Mexikaanse 
grens. Wanneer hij terug thuis is, wordt 
hij door de politie opgewacht: tenwijl hij 
zijn vnend begeleidde werd diens 
vrouw vermoord... (Ned. 2, om 22.11 
u.) 

l\/laandag 14 okt. 
inspekteur Clouseau 

Engelse film uit 1968 met Alan Arkin 
als de onhandige Franse beroemde de-
tektieve die door Scotland Yard naar 
Engeland geroepen wordt om assisten
tie te verlenen bij een moeilijke zaak: 
verhinderen dat een bende een trein-
roof zou plegen... (Ned. 2, om 19.27u.) 

Dinsdag 15 okt. 
Et dieu créa la femme 

Franse film van Roger Vadim (1956) 
met Brigitte Bardot, Curt Jürgens en 
Jean-Louis Trintignant. Schandaalma-
kende debuutfilm van Roger Vadim die 
Brigitte Bardot als wereldster bevestig
de en Saint-Tropez als toeristenoord. 
(A 2, om 20.35 u.) 

Woensdag 16 okt. 
De betoverden 

Amerik. film van Vincente Minnelli uit 
1952 met o.a. Lana Turner en Kirk 
Douglas. Hollywoodfilm over een ambi
tieuze producent, gezien door de ogen 
van zijn relaties. (BRT 2, om 20.20 u.) 

Donderdag 17 okt. 
Valentlna 

Spaanse film uit 1982 met o.a. Antho
ny Quinn. 1939. José Garcés zit op
gesloten in een Frans koncentratie-
kamp. In zijn hennnering keert zijn 
jeugd terug: als 12-jarige jongen werd 
hij verliefd... (BRT 2, om 20.20 u.) 

Vrijdag 18 okt. 
Bearn 

Spaanse film uit 1982. In 1865 vindt 
op een landgoed in de bergen van Mal-
lorca de begrafenis plaats van de heren 
van Bearn. De plechtigheid wordt ge
leid door Juan Mayol, weesjongen en 
kapelaan van de familie Bearn. Hij stelt 
zich vragen over zijn afkomst... (BRT 2, 
om 20.25 u.) 
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Onze kandidaten 
Antwerpen 

Kamer 
1. Hugo Schiltz, Antwerpen 
2. André De Beul, Wilrijk 
3. Hugo Coveliers, Aartselaar 
4. Rita Van Rompay, Deurne 
5. Joris Roets, Lint 
6. Clara Govaart, Merksem 
7. Frans Pockele, Essen 
8. Dirk Van Gelder, Berchem 
9. Jozef Ceulemans, Wommelgem 

10. Remi Vert)eeck, Bracht 
11. Winfried Vangramberen, MortsaI 
12. Toon Van Dooran, Borgarhout 
13. Goadala Vandewalle, Edegem 
14. Wim Ceuppens, Zandhoven 
15. Farnand Martans, Hova 
16. Hugo Thibaut, Antwerpen 
17. Thor Segers, Kapellen 
18. Fideel Bernaers, Zwijndracht 
19. Jos De Borger, Schoten 
20. Erwin Brentjans, Kontich 

Opvolgers 
1. Wim Van Haegedoren, Zoersel 
2. Lieve Ballet, Antwerpen 
3. Christine Wouters, Mortsel 
4. Joost Goris, Edegem 
5. Luc Da Smet, Brasschaat 
6. Paul Verstrapen, Boachout 

Senaat 
1. Oktaaf Meyntjens, Burcht 
2. Frans Kuijpers, Zoarsel 
3. Simonne Van Brussel, Boechout 
4. Julien Van Der Auwera, Schelle 
5 Constant Geel, Wommelgem 
6. Lieve De Ceustar, Mortsel 
7. Alice Da Saagar, Kapellen 
8. Tom Verhoeven, Wilrijk 
9. Jef L. Denil, Borsbaak 

10. Hektor De Bruyne, Antwerfjen 

Opvolgers 
1. Dirk Stappaerts, Borgerhout 
2. Gerard Bergers, Antwerpen 
3. Simonne Hansson, Schoten 
4. Altons Madereel, Antwerpen 
5. Alfons Brat, Merksem 
6. Jan Van De Walle, MortsaI 

Provincie 
Antwerpen 

1. Bart Vandermoere, Antwerpen 

2. Staf De Lie, Berendrecht 
3. Clem De Ranter, Hoboken 
4. Leo Luyten, Ekeren 
5. Luk Lemmens, Wilrijk 
6. Martha De Coninck, Borgerhout 
7 Robert De Cleen, Zwijndrecht 
8. Koen Kalingart, Merksem 
9 Koen Pauii, Antwerpen 

10. Thea Van Gelder, Berchem 
11 Chris Dick, Antwerpen 
12. Veerie Lenaerts, Wilrijk 
13. Koen De Meulder, Antwerpen 
14. Jules Cautreels, Wilrijk 
15. Hugo Hermans, Antwerpen 
16. Jan De Scheerder, Borgerhout 
17. Guido Bosmans, Antwerpen 
18. Bertha Dierckx, Berendrecht 
19. Frans Thys, Deurne 
20. Rik Boonen, Deurne 
21. Cyriel Wasteels, Merksem 
22. Leo Van Dessel, Ekeren 
23. Jan Vandervliet, Berchem 
24. Mynam Geens, Antwerpen 
25. Gabnella Tymans, Deurne 
26. Enwin Derveaux, Burcht 
27. Ivo Schiltz, Antwerpen 
28. Mia Monseur, Wilrijk 
29. Fred Van Raemdonck, Antwerpen 
30. Paul Doevenspeck, Deurne 

Kapel len-Brecht-
Zandhoven 

1. Jules De Cuyper, Broechem-Ranst 
2. Koen Raets, Stabroek 
3. Leo Thys, Zandhoven 
4. Ward Herbosch, Wommelgem 
5. Gerda Ban Langendonck, Ka

pellen 
6. Magda Pas-Van Belle, 's-

Gravenwezel 
7. Jozef Renders, Brecht 
8. Anita Verresen, Schoten 
9. Gerbrand Van Soom, Essen 

10. Maria Dieltiens-Verhaegen, Wij-
negem 
11. RenéVanDeWiele,St-Job-Brecht 
12. Ivo Van Assche, Brasschaat 
13 Gerard Laureyssens, Zoersel 

Boom-Kontich 
1. Joris Roets, Lint 
2. Jef Denil, Borsbeek 
3. Rudi Simons, Hemiksem 
4. Rita Matthys, Mortsel 
5. Nelly Bellens, Hove 
6 Jan Stoffelen, Edegem 
7. Theo De Witte, Kontich 
8. Marcel Belis, Aartselaar 
9. Fred Entbrouxk, Boechout 

Arr, Mecheien 
Kamer 

1. Joos Somers, Mecheien 
2. Lode Van Dessel, Nijlen 
3. Arthur Wijns, Heist-0/D-Berg 
4. Josée Celen, Lier 
5. Hugo Segers, Bornem 
6. Noël Derycke, Willebroek 

Opvolgers 
1. Danny De Cuyper, Heist-0/D-Berg 
2 Jef Van Weert, Kessel 
3. Jan Symons, St.-Katelijne-Waver 

Hugo Draulans (Senaat), Jef Thijs (Senaat), Jo Belmans (Kamer), Wal
ter Luyten (Senaat). 

Danny De Cuyper (Kamer), Joos Somers (Kamer), Walter Luyten (Senaat). 

4. Annemie Jonglboet-Stoop, Me
cheien 

5. Yvonna Van Dievel-Van Bosstrae-
ten. Bonheiden 

6. Fred Stevens, Duffel 

Senaat 
1. Walter Luyten, Berlaar 
2. Rob Geeraerts, Laakdal 
3. Herman Roefs, Beerse 
4 Jan Moons, Heist-0/D-Berg 
5. Wilfned Draulans, Westerio 
6 Gustaaf Van Dyck, Herenthout 
7. Hilda Uytterhoeven, Mecheien 

Opvolgers 
1 Hugo Draulans, Dessel 
2 Jan Cardijn, Hulshout 
3 Frans Van Dessel, Nijlen 
4 Jan Van Borm, Bornem 
5. Raymonda Otten, Kasterlee 
6. Ludo Sels, Duffel 

Provincie 

Mechelen-Puurs 
1. Efienne Servaes, Sint-Amands 
2. Bart Denijn, Mecheien 
3. Martina Smets-Colans, Willebroek 
4 Herman Dubin, Mecheien 
5. Jean-Pierre Raeymaekers, Puurs 
6 Karel Steur, Tisselt 
7. Martine De Proft, Bornem 
8. Godelieve Pintens, Mecheien 

Lier-Duffel-Heist-
O/D-Berg 

1. Lode Van Dessel, Nijlen 

Oktaaf Meyntjens (Senaat), Hugo Coveliers (Kamer), Hugo Schiltz (Ka
mer), André De Beul (Kamer), Frans Kuijpers (Senaat). 

2. Jan Moons, Heist-0/D-Berg 
3. Willy Van De Wyngaert, 

O.L.Vrouw-Waver 
4 Jan Sels, Lier 
5 Willy Bogaerts, Bonheiden 
6. Jons Halsberghe, Putte 
7. Maria De Smet-Vervloet, Berlaar 
8. Walter Frederickx, Duffel 
9. Jan Andnes, Koningshooikt 

Arr. Turnhout 

Kamer 
1. Jo Belmans, Geel 
2. Lucien Beyens, Meerhout 
3. Frans Anthonis, Herentals 
4. Octaaf Janssens, Vorst-Laakdal 
5. Josepha Van Miert, Oud-Turnhout 
6. Jaak Baelemans, Rijkevorsel 
7. Ludovica Mandelings, Dessel 
8. Carlo Van Eisen, Mol 

Opvolgers 
1. Jozef Thijs, Westerio 
2. Liliane Tops, Geel 
3 Lodewijk Cambre, Herenthout 
4 Jozef Dingenen, Arendonk 
5. Jozef Appels, Olen 
6. Frans Van Den Bruel, Hulshout 

Provincie 

Mol-Arendonk 
1. Rosa Goelen-Matheve, Mol 
2. Victor Hermans, Arendonk 
3 Joannes Teuwkens, Geel 
4 Elvira Jonssen, Meerhout 
5 Henri Geyzen, Mol 
6 Michael Brepoels, Balen 
7 Hugo Draulans, Dessel 

Turnhout-
Hoogstraten 

1 Herman Roefs, Beerse 
2 Jaak Baelemans, Rijkevorsel 
3 Lucien Dhondt, Oud-Turnhout 
4 Dirk Mertens, Turnhout 
5 Herman Schaerlaekens, Turnhout 
6 Jan-Pieter Tollenaere, Vosselaar 

Westerio-Herentals 
1. Staf Driesen, Herenthout 
2 PatnkVankrukelsven, Laakdal 
3 Frans Van Den Bruel, Hulshout 
4 Maurits Derache, Olen 
5 Monique Leppens-Van Laar, Vor-

selaar 
6 Marcel De Cuyper, Herentals 
7 Jan Voorspoels, Kasterlee 
8 Jozef Thijs, Westerio 

Permanentie 
op 13 oktober 

Op de verkiezingsavond en -
nacht kunt U niet al uw vragen en 
problemen terecht bij de verschil
lende VU-sekretariaten. Vanaf 18 
uur tot een stuk in de nacht zuHen 
er permanent vertegenwoordigefs 
van het arrondissenienteel besibjur 
aanwezig zijn. 

Aan de VU-getuigen bij de tellin
gen wordt natuurlijk gevraagd hun 
resultaten zo volledig en zo spoe
dig mogelijk te melden aan hun se-
kretariaat. Dit is uiterst belangrijk! 

Aalst : 
Het Gulden Vlies, Stationsstraat, 
Aalst, 053/70.47.77. 

An twerpen : 
Oranjehuis, Hoogstraat, Antwer
pen, 03/233.42.68. 

Brugge : 
Breydelhof, J . Suvéestraat, Brug
ge, 050/33.59.63. 

Brussel-Halte-Vilvoonle : 
't Schuurke, Moutstraat, Brussel, 
02/511.59.54 en 02A513.25.64. 

Dendermoncte: 
Den Ommeganck, Grote Marlet, 
Dendermonde, Tel. 052/22.09.10. 

Gent : 
Arr. sekretariaat, Bennesteeg 2, 
Gent, 091/23.70.98 en 
091/23.36.95. 

Hasselt : 
Majestic, Europalaan, Genk, 
011/35.20.06; Thiertjrau, Markt, 
Beringen, 011/42.20.51; Jos Her
ekens, Schoolstraat 114, Sint-
Truiden, 011/67.56.83; Embassy, 
R. Portmansstraat, Hasselt, 
011/22.90.69; Area. Markt, Herk-
de-Stad, 013/55.10.26; praktip( Ffik 
Vandekerckhove, 011/35.40.75. 

leper: 
't Zweerd, 
057/20.04.75. 

Grote Markt, 

Kor t r i j k : 
West-Flandria, Gwijde van Na-
menstraat. Kortrijk, 056/22.56.98. 

Leuven: 
Thierbrau, Ring-Naamsepoort, 
Leuven, 016/22.86.72. 

Mecheien: 
Breugel, Grote Markt, Mecheien, 
015/21.06.23; Vlaams Natkxiaal 
Centrum, Berlari j, Lier, 
03/480.84.85; Tiji, Heist-ofxjen-
Berg, 015/24.73.85; Sint-Joris, 
Kerkstraat, Duffel, 5/31.11.73; De 
Plerewiet, G. Gezellelaan, Puurs, 
03/889.26.05. 

Oostende-Veume-Diksmuide: 
Koninginnehof, Platanendreef 1, 
Oostende, 059/80.04.54. 

Oudenaarde: 
De Klub, Ommegangstraat 4 1 , Zin-
gem, 091/84.47.27. 

Roeselare-Tielt : 
't Leeuwke, Nieuwstraat, Izegem, 
051/30.96.61; 't Leeuwke, Roese-
lare, 057/20.04.75. 

Sint-Niklaas: 
De Panda, Grote Markt, Sint-
Niklaas, 03/777.18.18. 

Tongeren-Maaseik: 
Cambnnus, Kloosterstraat3, Bree, 
011/46.18.09. 

Turnhout : 
Arr sekretariaat, Beerstraat, Meer
hout, 014/30.11.79; De Schalmei, 
Patersstraat, Turnhout, 
014/42.22.87; Molenhof, Geel, 
014/58 73 84, Malpertuus, Turn-
houtsebaan, Mol, 014/31.64.72 

Uiteraard is ook het nationaal 
Volksunie-sekretariaat te Brussel 
de hele avond en nacht bemand. U 
kunt er terecht met problemen, me
dedelingen en resultaten: 
02/219.49.30. 
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Brabant 

Arr. Brussel-
Halle-Vilvoorde 

Kamer 
1 Vic Anciaux, Brussel 
2 Paul Peeters, Kapelle O/D Bos 
3 Gaby Vandromme, Brussel 
4 Annemie Van De Casteele, Af-

fligem 
5 Luk Van Biesen, Kraainem 
6 Mark Demesmaeker, Halle 
7 Staf De Nul, Roosdaal 
8 Mark Verhasselt, St Agatha-

Berchem 
9 Lieve Vranckx, Steenokkerzeel 

10 Freddy Minten, Grimbergen 
11 Daniel Van Der Sypt, Anderlecht 
12 Lili De Bruyn-Ockerman, St -

Pieters-Leeuw 
13 Dirk Vandervelde, Vilvoorde 
14 Dirk Hiers, Overijse 
15 Jan-Baptist Loos, Zemst 
16 Janine Madyol, St-Lambfechts-

Woluwe 
17 Guido Symons Zaventem 
18 Hugo Deville, Beersel 
19 Mare Schoevaerts Kampenhout 
20 Wim Meyers, Koekelberg 
21 Mathieu Vrancken, Hoeilaart 
22 Jacques Wouters, Meise 
23 Edwin Mondt, Halle 
24 Rony De Backer, Ternat 
25 Maurits Van Liedekerke, Herne 
26 Jos Vandenbergen, Beersel 
27 Magda Plompen-Smits, Linkebeek 
28 Martine Van Mileghem, Asse 
29 Pierre Mertens, Pepingen 
30 Hendrik Van Hemelnjck, 

Watermaal-Bosvoorde 
31 Alfons Van Weyenberg, Merchtem 
32 Staf De Doncker, Gooik 
33 Jozef De Ridder, Dilbeek 

Opvolgers 
1 Etienne Van Vaerenbergh, Lennik 
2 Nora Tommelein, Zemst 
3 Rudy Rossens, Brussel 
4 Piet Ronsijn, Dilbeek 
5 StephaneRummens, Grimbergen 
6 Anne-Marie Vanbelle-Cloesen, St -

Pieters-Leeuw 

Senaat 
1 Jef Valkeniers, Dilbeek 
2 Daan Vervaet, St -Pieters-Leeuw 
3 Lode Pletmckx, Asse 
4 Roger De Brabanter Schaarbeek 
5 Marie-Louise Van Hecke-Thiebaut, 

Kampenhout 
6 ManaHerremans-Flint Londerzeel 
7 Rene Eylenbosch, Roosdaal 
8 Luc Vandezande Brussel 
9 Hedwig Cornells, Meise 

10 Rene De Valck Grimbergen 
11 Carolus Desaeger Zemst 
12 Herman Thuriaux, Vorst 
13 Frans Berghman, Opwijk 

14 René Hinnekens, Machelen 
15 Marcel De Broyer, Overijse 
16 Robert Maes, Zaventem 

Opvolgers 
1 Laurent De Backer Ternat 
2 Richard Peeters, Wezembeek-

Oppen 
3 Pieter Hanssens, Zaventem 
4 Mariette Van Riet, Etterbeek 
5 Renaat Faes, Kapelle O/D Bos 
6 Leon Ebraert, Anderlecht 

Provincie 

Halle-Lennik 
1 Staf De Doncker, Gooik 
2 Juul Denayer, Halle 
3 Etienne Van Cutsem, St -Pieters-

Leeuw 
4 Pierre Mertens, Pepingen 
5 Jef Valkeniers, Dilbeek 

Vilvoorde 
1 Staf Kiesekoms, Ternat 
2 Stan Philips, Wemmei 
3 Enk Clerckx, Vilvoorde 
4 Piet Van Grunderbeek, Zemst 
5 Omar Geldof, Grimbergen 
6 Walter Van De Putte, Opwijk 
7 Albert Coen, Londerzeel 
8 Lieve Decoster-Van Malderen, Ma

chelen 
9 Gustaaf Diependael, Merchtem 

Anderlecht 
1 Fons Prinsen, Dilbeek 
2 Leon Ebraert, Anderlecht 
3 Frans Van Der Heyden, Dilbeek 
4 Mark Verhasselt, St -Agatha-

Berchem 
5 Martine Van Mileghem, Asse 
6 Jan Segers Dilbeek 

Eisene 
1 Marcel De Broyer, Overijse 
2 Mieke Menu-De Brabander, Hoei-

laart 
3 Mare Van Extergem, Hoeilaart 
4 Gilbert De Becker, Oudergem 
5 Herman Vanheirstraeten, 

Watermaal-Bosvoorde 
6 Godelieve Turf, Eisene 
7 Henn Otte, Overijse 

Sint-Gillis 
1 Jan Van Der Haegen, Ukkel 
2 Jean-Pierre Steens, St -Pieters-

Leeuw 
3 Patrick Staut, Beersel 
4 Maria Thuriaux-De Boeck, Vorst 
5 Magda Plompen-Smits, Linkebeek 
6 Alex Geraerdts, Ukkel 
7 Els Germis, Beersel 
8 Jos Vandenbergen, Beersel 
9 VIC Anciaux, Brussel 

Sint-Jans-Molenbeek 
1 Jan De Berlangeer, Jette 
2 Willem Meyers, Koekelberg 
3 Mane-Jeanne Van Paemel, Gans

horen 
4 Michel Vlasselaer, Molenbeek 
5 Nikol Nieuwlandt, Koekelberg 
6 Roeland Van Walleghem, Mo

lenbeek 

Brussel 
1 Bert Anciaux, Brussel 
2 Mark De Doncker, Brussel 
3 Mane-Louise Bracke, Brussel 
4 Aline Bernaerts-Viroux, Brussel 
5 Dominique De Vulder, Brussel 
6 Rudy Roosens Brussel 

Schaarbeek 
1 Roger De Brabanter, Schaarbeek 
2 Lieve Vranckx, Steenokkerzeel 

3 Lieve Maes, Zaventem 
4 Michel Van Neste Machelen 
5 Jozef Bruffaerts, Zaventem 
6 Theo Pauwels, Evere 

Sint-Joost-Ten-Node 
1 Richard Peeters, Wezembeek-

Oppem 
2 Luk Van Biesen, Kraainem 
3 Janine Madyol, St -Lambrechts-

Woluwe 
4 Luk Meirlevede, Etterbeek 
5 Walter Laforce, St -Pieters-

Woluwe 
6 Roger De Heyn St -Joost-

ten-Node 
7 Bernardine Meurs, Zaventem 
8 Boudewijn De Waele, Zaventem 

Arr. Leuven 
Kamer 

1 Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 
2 Jos Weyne, Tienen 
3 Ludo Croonenberghs, Leefdaal 
4 Renaat Rijnders, Diest 
5 André Desamblanx, Langdorp 

Provincie 

Leuven 
1 Joris Depre, Tervuren 
2 Herman Van Autgaerden 

Bierbeek 
3 Vital Geeraerts, Wilsele 
4 Jan Van Dam, Huldenberg 
5 Toon David, Kortenberg 
6 Jan De Ploey, Leuven 
7 Jos Bex, Veltem-Beisem 

Aarschot-Diest-
Haacht 

1 Frans Seurs, Diest 
2 Jan Van Borren, Rotselaar 
3 Rudie Bollaerts, Wespelaar 
4 VIC Meulenberghs, Aarschot 
5 Marcel Smekens, Tielt-Winge 
6 Marcel Janssens, Testelt 

Tienen-Zout leeuw-
Glabbeek-Landen 

1 Jos Weyne, Tienen 
2 Freddy Reynaerts, Pellenberg 
3 Fons Ólemans, Boutersem 
4 Willy Kuijpers, Herent 

Limburg 

Rob Vandezande (Senaat), Luk Vanhorenbeek (Kamer), 
Willy Kuijpers (Kamer) 

6 Monica Bruyiandt-Vandevelde, 
Tervuren 

7 Kns Bovin, Kessel-Lo 
8 Johan Luysterborg, Keerbergen 
9 Margriet Van Haegendoren 

Opvolgers 
1 Willy Kuijpers, Herent 
2 Hans Bracquenne, Leuven 
3 Hubert Keyaerts, Moorsel-

Tervuren 
4 Valere Oversteyns, Wijgmaal 
5 Jos Van Asschot, Boortmeerbeek 
6 Bert Vanhamel, Oud-Heverlee 

Senaat 
1 Rob Vandezande, Leuven 
2 VIC Longin, Rotselaar 
3 Frans Trappeniers, Vossem 
4 Sim Verbruggen, Langdorp 
5 Hilde Coremans, Diest-

Molenstede 

Opvolgers 
1 Jons Depre, Tervuren 
2 Omer Steeno, Haasrode 
3 Annemie Minten, Tienen 
4 Georges Struys, Kortenaken 
5 Delphine Peeters-Swinnen, Mo-

lenstede 
6 Armand Van Laer, Herent 

Arr. Nijvel 

Kamer 
1 Rom de Craen, Kapelle O/D Bos 
2 Frans Adang, St -Pieters-Leeuw 
3 Frans Elpers, Merchtem 
4 Godelieve Kuypers-De Vijver, 

Herent 
5 Alfons Prinsen, Dilbeek 
6 Jos Lammertijn, Londerzeel 

Opvolgers 
1 Paul Vanden Bempt, Bierbeek 
2 Mane-Louise Bracke, Brussel 
3 Jan De Berlangeer, Jette 
4 Lieve Maes, Zaventem 
5 Patrick Staut, Beersel 
6 Albert Coen, Londerzeel 

Senaat 
1 Toon Van Overstraeten, Erembo-

degem 
2 Monique Froment, Wemmei 
3 Leon Calders, Kapelle O/D Bos 

Opvolgers 

Daan Vervaet (Senaat), Vic Anciaux (Kamer), Gaby Vandromme (Kamer), 
Jef Valkeniers (Senaat), Bob Maes (Senaat), Paul Peeters (Kamer) 

1 Aline Bernaerts-Viroux, Brussel 
2 Stan Philips, Wemmei 
3 Leon Calders, Kapelle O/D Bos 
4 Mane-J Nauwelaerts, Dilbeek 
5 Theo Pauwels, Evere 
6 Frans Van Der Heyden, Dilbeek 

Provincie 
Nijvel 

1 Jozef De Ridder, Dilbeek 
2 Frans Elpers, Merchtem 
3 Maurits Van Liedekerke Herne 
4 Walter Calders, KapelleO/D Bos 
5 Lili De Bruyn-Ockerman, St -

Pieters-Leeuw 

Waver 
1 Frans Adang, St -Pieters-Leeuw 
2 Paul Peeters Kapelle O/D Bos 
3 StephaneRummens,Gnmbergen 
4 Anne-Mane Vanbelle-Cloesen, St -

Pieters-Leeuw 
5 Jos Lammertijn, Londerzeel 
6 Leon Calders Kapelle O/D Bos 

Arr. Hasselt 
Kamer 

1 Willy Desaeyere, Kermt 
2 Simonne Janssens-Vanoppen, 

Zolder 
3 Laurens Appeltans, Herk-de-Stad 
4 Jos Herekens, Sint-Truiden 
5 Adnaan Sterekx, Ham 
6 Norbert Dieusart, As 
7 Jan Caubergs, Beringen 
8 Door Vandueren, Genk 

Opvolgers 
1 Hugo Olaerts, Genk 
2 Georges Bos, Zonhoven 
3 Jos Volders, Lummen 
4 Jo Heeren, Borio 
5 Marcel Moyens, Diepenbeek 
6 Miei Pais, Tessenderio 

Senaat 
1 Rik Vandekerckhove, Genk 
2 Mathieu Lowis, Dilsen 
3 Willy Putzeys, Lummen 
4 Fernand Mouiing, Bree 
5 Jeanne Put-Schrooten, Helchteren 
6 Urbaan Dnijeux, Sint-Truiden 
7 Jos Roebben, Beverst 
8 Karel Wijckmans, Tessenderio 

Opvolgers 
1 Jef Van Bree, Overpelt 
2 Jos Truyen, As 
3 Clement Huygen, Munsterbilzen 
4 LOUIS Haymakers, Kurmgen 
5 Jaak Gilissen, Maasmechelen 
6 Frans Vanstippelen, Heusden-

Zolder 

Provincie 
Hasselt 

1 Niko Hindnks, Hasselt 
2 Marcel Moyens, Diepenbeek 
3 Georges Bos, Zonhoven 
4 Tony Martens, Hasselt 
5 Patnck Opdenakker, Hasselt 
6 Moniek Beulen, Hasselt 
7 Guy Colement, Hasselt 
8 Louis Raymakers, Kuringen 
9 Willy Desaeyeren, Kermt 

Beringen 
1 Tony Beerten Heusden-Zolder 
2 Antoine Daniels, Beringen 
3 Rene Bernaerdts, Ham 
4 Jos Vangenechten, Tessenderio 
5 Betty Buys, Beringen 
6 Peter Vandenbergh, Beringen 
7 Pol Meukens Beringen 
8 Willy Javornik, Leopoldsburg 
9 Louis Schroeyen Heusden 

10 Adnaan Sterekx, Ham 

Genk 
1 Jos Truyen, As 
2 Hugo Olaerts, Genk 
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Rik Vandekerckhove (Senaat), Simonne Janssens-Vanoppen (Kamer), 
Willy Desaeyere (Kamer), Thieu Lowis (Senaat) 

Jaak Gabriels (Kamer), Johan Sauwens (Kamer) 
Rik Vandekerckhove (Senaat) 

3 Anita Wellens-Purnal, Genk 
4. Simon Janssen, Zutendaal 
5 Leon Muffels, Genk 
6 Rik Vandekerckhove, Genk 
7 Pieter Willems, Opglabeek 
8 An Gysen-Demeester, Gent 

St.-Truiden 
1 Jos Herekens, Sint-Truiden 
2 Jo Heeren, Borio 
3 Fneda Preuveneers, Sint-Truiden 
4 Hilde Beckers-Schoofs, Brustem 
5 Urbaan Driljeux, Smt-Truiden 

Herk-de-Stad 
1 Willy Putzeys, Lummen 
2 Laurens Appeltans, Herk-de-Stad 
3 Tony Jacobs, Lummen 

Arr. Tongeren-
Maaseik 
Kamer 
1 Jaak Gabnels, Bree 
2 Johan Sauwens, Bilzen 
3 Wilfried Wijsmans, 

Hechtel-Eksel 
4 Mia Vandeperre, 

'S Gravenvoeren 
5 Dnes Remmene, Dilsen 
6 Jan Vansummeren, Lommei 
7 Gilbert Opsteyn, Maasmechelen 
8 Luk Robiins, Borgloon 

Opvolgers 
1 Johan Sauwens, Bilzen 
2 Jan Peumans, Riemst 
3 Alfons Vandijck, Peer 
4 Jos Dnesen, Bocholt 
5 Paul Coninx, Neerpelt 
6 Theo Schoofs, Kinrooi 

Provincie 

Neerpelt 
1 Jef Van Bree, Overpelt 
2 Marcel Smeulderrs, Lommei 
3 Paul Coninx, Neerpelt 

4 Mathieu Huybers, Achel 
5 Jean-M Nauts, Neerpelt 
6 Raymond Bex, Hamont-Achel 

Bree 
1 Jaak Gabnels, Bree 
2 Jan Latinne, Bocholt 
3 Fons Kerkhofs, Meeuwen-

Gruitrode 

Peer 
1 Wilfned Wijsmans, 

Hechtel-Eksel 
2 Guido Maes, Peer 
3 Jeanne Schrooten, 

Helchteren 
4 Lisette Jans, Houthalen 
5 Paul Claes, Peer 

Borgloon 
1 Luc Robijns, Borgloon 
2 Alex Sauwens, Alken 
3 Lambert Vervoir, Heers 
4 Marja Vrancken, Borgloon 

Maasmechelen 
1 Noel Penders, Maasmechelen 
2 Achiel Geurts, Lanaken 
3 Jaak Gilissen, Maasmechelen 
4 Hilde Dexters, Lanaken 
5 Jef Albrechts, Maasmechelen 

Maaseik 
1 Theo Schoofs, Kinrooi 
2 Jaak Cuppens, Neeroeteren 
3 Jaklien Deben, Maaseik 
4 Mathieu LOWIS, Dilsen 

Bilzen 
1 Johan Sauwens, Bilzen 
2 Fneda Brepoels, Eigenbilzen 
3 Marie-Josée Jans, Hoeselt 

Ton g e r e n - R i e m s t -
Voeren 

1 Jan Peumans, Riemst 
2 Jean Duijsens, Tongeren 
3 Annie Wils, Riemst 
4 Gabi Konings, Riemst 
5 Michel Vanbuul, Tongeren 

wa 11 

West-Vlaanderen 

Arr. Brugge-
Torhout 

Kamer 
1 Rat Declercq, Knokke 
2 Pol Van Den Driessche, St -

Michiels 
3 Andrea Dewulf-Heus, Brugge 
4 Jan De Busscher, Brugge 
5 Ene Vandenbussche, Loppem 

Opvolgers 
1 Erwin Priem, Brugge 
2 Boud Van Vlaenderen, St -Kruis 
3 Hendnk Geerts, Knokke 
4 Bart Van Synghel, Torhout 
5 Jan Cuyie, Blankenberge 
6 Pieter Leys, St -Andries 

Senaat 
1 Guido Van In, Brugge 
2 R Buicke-Verbruggen, Damme 
3 Dirk Van Besien, Oostkamp 

Opvolgers 
1 Jan Fraipont, Brugge 
2 J Vandevyvere-Labaere, Torhout 
3 J P Vandecasteele, St -Andnes 
4 Anais Van Hoeeke, Heist 
5 André Brauwers, Brugge 
6 Raymond Reynaert, Assebroek 

Provincie 
Brugge-Torhout 

1 Jozef Speybrouck, Brugge 
2 Ward Baert, Torhout 
3 Lidwina Cardy, Damme 
4 IngndJanssen-Reubens, Knokke 
5 Guido Pyck, Blankenberge 
6 Eddy Dewispelaere, Loppem 
7 Frank Van Buynder, Jabbeke 
8 Jaeq Baert-Uytenhove, 

Assebroek 
9 Norbert Stock, St -Jons 

10 Arthur Van Dierendonck, 
Oostkamp 

11 Joel Boussemaere, St -Kruis 
12 Johan Lemiengre, Oostkamp 
13 Reginald Hillewaere, Brugge 
14 Gery Cappon, Zedelgem 
15 Jozef Van Eeghem, Heist 
16 Dina Demeulenaere, Vleteren 
17 Bernice Soens, Brugge 
18 Jeroom Roelof, Nieuwmunster 
19 Guido Van In, Brugge 
20 Jean-Marie Bogaert, St -Kruis 
21 Pieter Leys, St -Andnes 

Arr. Oostende-
Veurne- Diksm. 
Kamer 

1 Julien Desseyn, Middelkerke 
2 Lieve Landon-Van Damme, 

Diksmuide 
3 Urbain Bruynoghe, Houtem-

Veurne 
4 Eduard Vanhonsebrouck, Gistel 
5 Marcel Talloen, Oostende 

Opvolgers 
1 Mark Vanhecke, Oostende 
2 Claude De Beuckelaere, Veurne 
3 Frank Verlinde, Middelkerke 
4 André Cavyn, Koksijde 
5 Maurits Zwaenepoel, Gistel 
6 Mich Van Opstal, De Haan 

Senaat 
1 Kns Lambert, Oostende 
2 Andre Vandecasteele, Gistel 

Jjlien Desseyn (Kamer), Kris Lambert (Senaat) 

Opvolgers 
1 Jaak Vandemeulebroucke, 

Oostende 
2 Jef Hendryckx, Koekelare 
3 Enk Cranskens, Nieuwpoort 
4 Carol Vandoorne, Veurne 

Provincie 
Oostende-Gistel 

1 Maunts Zwaenepoel, Gistel 
2 Kris Lambert, Oostende 
3 Wilfned Vandaele, De Haan 
4 Marcel Talloen, Oostende 
5 Maurits Cuyile Ichtegem 
6 Frank Deschoolmeester, 

Oostende 
7 Mark Vanhecke, Oostende 
8 Cyriel Knoekaert, Bredene 
9 Bernadette Can Coillie-

Thyssen, Oostende 
10 Bart Tommelein, Oostende 
11 Julien Desseyn, Middelkerke 

Nieuwpoort-Veurne 
1 Urbain Bruynoghe, 

Houtem-Veurne 
2 Maurice Boucquez, Koksijde 
3 Mare Wackenier, Alveringen 
4 Albert Hendryckx, De Panne 

Diksmuide 
1 Jan Colaert, Diksmuide 
2 Herman Bogaerts, Kortemark 
3 Roland Declerek, Kortemark 
4 Jef Hendryckx, Koekelare 

Arr. Roeselare-
Tielt 

Kamer 
1 Jean-Pierre Pillaert, Hooglede 
2 Geert Bourgeois, Izegem 
3 Roger Sabbe, Staden 
4 Luk De Rammelaere, Tielt 
5 Lode Van Biervliet, Moorslede 

Opvolgers 
1 Patnek Allewaert, Roeselare 
2 Godelieve Scherrens, Pittem 
3 Noel Devos, Dadizele 
4 Lieven Demedts, Oostrozebeke 
5 Guido Nollet, Meulebeke 
6 Maunee Dujardin, Wakken 

Senaat 

Warner Claeys (Kamer) 

1 Firmin Debussere, Ledegem 
2 Herman Verslype, Tielt 

Opvolgers 
1 Lut Vermeersch, Roeselare 
2 Ene VandewaHe, Izegem 
3 Jules Delheye, Moorslede 
4 Ignace Deweer, Markegem 

Provincie 
Roeselare 

1 Enk Lamsens, Roeselare 
2 Noel Devos, Dadidzele 
3 Bart Clique, Ledegem 
4 Jules Delheye, Moorslede 
5 Nele Viaene, Roeselare 
6 Mare Declercq, Roeselare 

izegem 
1 Pieter Derieuw, Izegem 
2 Roger Sabbe, Staden 
3 Hugo Nollet, Hooglede 
4 John Olivier, Ingelmunster 
5 Koenraad Coussee, Gits 

Tielt 
1 Luc De Rammelaere, Tielt 
2 Lieven Demedts Oostrozebeke 
3 José Verfaille, Ooigem 
4 Robrecht Coghe, Koolskamp 
5 Leon Houtteman, Aarsele 
6 Guido Nollet, Meulebeke 
7 Noel Persyn, Wakken 

Arr. Kortrijk 
Kamer 

1 Franz Van Steenkiste Heule 
2 Eddy Debussehere Kortrijk 
3 Antoon Vanden Driessche, 

Menen 

Franz Van Steenkiste (Kamer), Mi
chel Capoen (Senaat) 

4 Annie Opsommer, 
Anzegem-Tiegem 

5 Etienne Patteeuw, Harelbeke 
6 Riet De Clercq, Kortrijk 

Opvolgers 
1 Paul Wielfaert, Waregem 
2 Jef Piepers, Kuurne 
3 Lieven Duprez, Bellegem 
4 Regina Herman-Vaneraeynem, 

Wevelgem 
5 Jaak Dornez, Marke 
6 Edward Schelstraete, Menen 

Provincie 
Kortrijk 

1 Jan Pottie, Zwevegem 
2 Ene Waelkens, Tiegem 
3 Martina Haghebaert, Marke 
4 Walter Deconinck, Kortrijk 
5 Renaat Maselis, Heule 
6 Eddy Cottyn, Bussegem 
7 Gustaaf Beelen, Bellegem 
8 Johanna Pauwels, Kortrijk 
9 Hartwig Malfait, St -Denijs 

10 Jacques Demeulemeester, 
Kerkhove 

11 Nicole Piepers, Kuurne 
12 Wilfned Bogaert, Kortrijk 

Menen 
1 Herwijn Van Den Buicke, 

Lauwe 
2 Germain Flamez, Moorsele 
3 Edith Serlet, Rekkem 
4 Lionel Neynnckx, Gullegem 
5 Stefaan Taccoen, Menen 

Harelbeke 
1 Amand Van Den Hende, Waregem 
2 Herman Van Den Berghe, 

Harelbeke 
3 Dirk Demeune, Deerlijk 
4 Rita D'Huyvetter, Waregem 
5 Gery Lelieur, Harelbeke 
6 Jan Fonteyne, Waregem 

Arr. leper 
Kamer 

1 Werner Claeys, Proven 
2 Jozef Claeys, Wervik 

Opvolgers 
1 Dirk Cardoen, Beselare 
2 Henn Colson, Mesen 
3 Joel Goudeseune, Popennge 
4 Michel Ryde, Dikkebus 

Senaat 
1 Michel Capoen, leper-Zillebeke 
2 Koenraad Dewulf, Kortrijk 
3 Rosa Martens-Lernout, Geluwe 
4 Enk Deroose, Waregem 

Opvolgers 
1 Lieve Favoreel-Craeynest, 

Lauwe 
2 Hendnk Sohier, Popennge 
3 Hilda Verhelst, Kuurne 
4 Jo Braem, leper 
5 Paul Vancraeyveldt, Wevelgem 
6 Omer Devos, Zwevegem-

Otegem 

Provincie 
leper 

1 Leon Hof lach, Beselare 
2 Urbain Keersebiick, Wervik 
3 Dirk Lambeets, leper 
4 Erna De Smaels-Buicke, 

Elverdinge 
5 Wout Maddens, Geluwe 
6 Sonja Declerek, Langemark 

Poperinge 
1 Miei Hardeman, Westouter 
2 Rik Sohier, Popennge 
3 Paul D Hondt Watou 
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Oost-Vlaanderen 

Arr. Aalst 
Kamer 

1 Jan Caudron, Aalst 
2 Georgette De Kegel, Ninove 
3. Jan De Vuyst, Erpe-Mere 
4 Jozef Van De Roy, Herzele 
5 Luc De Poorter, Lede 
6 Ghislain Diependaele, 

Zottegem 

Opvolgers 
1. Willy Van Mossevelde, Aalst 
2. Luc Vekeman, Ninove 
3 Luc D'Hondt, Erembodegem 
4. Peter De Moyer, Geraardsbergen 
5 George Vonck, Moorse! 
6 Mieke Blommaert-De Schepper, 

Gijzegem 

Senaat 
1 André Geens, Zottegem 
2 Jozef Cosijns, Brakel 
3 Wilfried De Metsenaere, Den

derleeuw 
4. Danny Denayer, Aalst 

Opvolgers 
1 Frans Van Den Heede, Oude

naarde 
2. Edy Vinck, Erembodegem 
3. Jan Galle, Lede 
4 Hubert Reynaerl, Zwalm 
5. Maria Van Caenegem, Herzele 
6 Willy De Saeger, Nlnove 

Provincie 

Aalst 
1 Willy Van Mossevelde, Aalst 
2 Vera Boterberg, Lede 

3 Jan Van Der Burgfit, Erem
bodegem 

4 Raf Sienaen, Erpe-Mere 
5 Danny De Schrijver, Baardegem 
6 Theo Seminck, Erembodegem 
7 Liliane Luyts, Aalst 
8 Willy Alloo, Aalst 

N i n o v e -
Geraardsbergen 

1 Rita Borremans, Geraardsbergen 
2 Renaat Raes, Ninove 
3 Marcel Fredericq, Iddergem 
4. Chnstiana Cosijns-Van Oudenho-

ve, Ninove 
5 Eddy De Saeger, Ninove 

Zottegem-Herzele 
1. Luc Fermon, Herzele 
2 Irene Nerinckx-De Schrijver, 

Haaltert 
3. Anneke Neckebroeck-de Graaf, 

Herzele 
4 Hans Sonck, Denderhoutem 
5. Luc 0ste, Zottegem 

Arr. Gent-Eekio 

Kamer 
1 Frans Baert, Gent 
2 Paul Van Grembergen, Ertvelde-

Evergem 
3 Karel Van Hoorebeke, Afsnee 
4 Anne-Mane Martens-De Backer, 

Lovendegem 
5 Guido Van De Kerckhove, Aalter 
6 Roger Maenhout, Zulte-Machelen 
7 Freddy Van De Putte, 

Gontrode-Melle 
8. Julien Vervaet, Lochristi 
9. Jan Van Den Abeele, St -

Martens-Latem 
10 Mark Symoens, Gentbrugge 
11. Willy De Meyer, Zomergem 
12. Geert De Caluwe, Deinze 

Opvolgers 
1 Paul Martens, Merelbeke 
2 Alain Vervaet, Waarschoot 
3 André Moens, Destelbergen 
4 Cecile Van Ooteghem, De Pinte 
5. Dora De Moor, Scheldewindeke 
6 Guido Schaeck, Landegem 

Senaat 
1 Oswald Van Ooteghem, Gent

brugge 
2 Felix Smeets, Eke-Nazareth 
3. Danièl Coppejans, Kaprijke 
4 llbert Vervaeke, Nevele 
5 Diane Danneels-De Baets, Deurie 
6 Godelieve Grypdonck, Evergem 

Opvolgers 
1. Jef Van Den Broecke, St.-Denijs-

Westrem 
2 Jan Andries, Heusden-

Destelbergen 
3. Mark Van Grembergen, Wach-

tebeke 
4 Guido De Pestel, Oosteekio 
5 Fritz Kint, Deinze 
6. Remi De Vis, Melle 

Provincie 
Gent 

1. Johan Beke, Mariakerke 
2 Adelheid de Vleeschauwer-De 

mt 

Paul Van Grembergen (Kamer), Frans Baert (Kamer), Oswald Van Oo
teghem (Senaat). 

André Geens (Senaat), Jan Caudron (Kamer). 

Milt, Drongen 
3. Mark Stals, Gent 
4. Jacques Taghon, Gent 
5. Gert Robert, Gentbrugge 
6. Xavier Troch, Gent 
7 Guy Van Hove, Gent 
8. Gilbert Praet, Oostakker 
9. Carla Brion-De Paepe, Gent 

10. Magda Versyck, Wondelgem 
11. Rudy Herman, St-Amandsberg 
12. Georgette De Bruyne-Merckx, Le-

deberg 
13 Maurits Vandewoestijne, Gent 
14. Raf Rombaut, Ledeberg 
15 Luc Van Grembergen, St.-

Amandsberg 
16 Lucien De Spnet, Wondelgem 

Deinze 
1 Felix Smeets, Eke-Nazareth 
2 August Persyn, Deinze 
3. Wim Maes, Deinze 
4. Luc De Pesseoey, Deurie 
5. Eddy Dubois, Zulte-Machelen 
6 José Van Oost, Nevele-Vosselare 

Eekio 
1. Guido De Pestel, Oosteekio 
2. Daniël Coppejans, Kaprijke 
3. Jaak De Muynck, EekIo 
4 Hendrik Vercruysse, Maldegem 
5 Maria De Buck, Zelzate 

Evergem 
1. Alain Vervaet, Waarschoot 
2. Flora Roose-Caboor, Knesselare 
3. Peter Van Arhnhem, Lovendegem 
4. Paul Van Kerckhove, Sleidinge 

Lochristi 
1 Georges Van Gysegem, Me

relbeke 
2 Mark Van Grembergen, Wach-

tebeke 
3. Patriek Van Peteghem, Destel

bergen 
4. Paul Vervaet, Melle 
5. Ignace Van Driessche, 

Zeveneken-Lochristi 
6 Peter Coupé, Moerbeke 
7 Hugo Vandewalle, Semmerzake-

Gavere 

Arr. 
St.-Niklaas 
Kamer 

1 Nelly Maes, Sint-Niklaas 
2. Antoine Denert, Bazel 
3 Boudewijn Vlegels, Kieldrecht 
4 Maria Dhollander, Kemzeke 

Opvolgers 
1 Antoine Denert, Bazel 
2 Werner Maerevoet, Temse 
3 Lucie De Munck, St -Gillis-Waas 
4 Etienne Waterschoot, Lokeren 
5 Ghisleen Van Vessel, Melsele 
6 Roger Van Ranst, Sint-Niklaas 

Senaat 
1 Walter Peeters, Hamme 
2. Mare Huys, Sint-Niklaas 
3 Lutgardis De Beul, Dendermonde 
4. Guido De Paep, Beveren 

Opvolgers 
1 Daniem Anthuenis, Sint-Niklaas 
2 August Van Den Brande, Weiteren 
3 Eddy Buytaert, Temse 
4 Jules Van Boxelaer, Waasmunster 
5 Robert Van Duyse, De Klinge 
6 Marcel De Waele, Zele 

Provincie 
Sint-Niklaas-Lokeren 

1 Leo Van Hoeylandt, Sint-Niklaas 

5. Alphons Van Hoydonck, Sinaai 
6. Alfons Lisaerde, Sint-Niklaas 
7. Nelly Maes, Sint-Niklaas 

Beveren-Temse-Sint-
Gillis 

1 Alysius Goyvaerts, Haasdonk 
2 Robert Van Duyse, De Klinge 
3. Liliane Deviile-Teunisse, 

Steendorp 
4. Jan Weyers, Bevereb 
5 Maria Dhollander, Kemzeke 
6. Amedée Kegels, Verrebroek 
7. Heinfried Koppen, Rupelmonde 
2. Mana De Scheirder-Desmet, bk-

saarde 
3. Arnold Vandermeulen, Belsele 
4. Hektor Van Der Loo, Nieuwkerken 

Johan De Mol (Kamer) 

Arr. 
Dendermonde 

Kamer 
1. Johan De Mol, Lebbeke 
2. Leona De Lamper, Waasmunster 
3. Herman De Wulf, Wetteren 
4 Mare Van Mossevelde, Zele 

Opvolgers 
1. Herman Van Den Abbeele, Schoo-

naarde 

Lieven Bauwens (Kamer) 

2. Marie-Helène De Bruyne, 
Overmeire 

3. André De Rijcke, Kalken 
4. Ferdy Willems, Baasrode 
5. Willy Ost, Moerzeke 
6. Jozef Verhaegen, Buggenhout 

Provincie 
D e n d e r m o n d e -
Wetteren 

1. Herman Burghgrave, Grembergen 
2. Ellen Crombeen, Serskamp 
3. Hubert Willems, Schoonaarde 
4. André De Rijcke, Kalken 
5. Léo Callaert, Lebbeke 
6. Luc Eeckhout, Wetteren 
7. Romain Pieters, Massemen 
8. Jean-Pierre Willems, Buggenhout 

Zele 
1. Marcel De Waele, Zele 
2. Marcel Philips, Waasmunster 
3. Eric Van Hauwermeiren, Berlare 
4. Walter Peeters, Hamme 

Arr. 
Oudenaarde 

Kamer 
1. Lieven Bauwens, Brakel 
2. Simonne Callebaut-De Wolf, 

Ronse 

Opvolgers 
1. Philippe Willequet, Kluisbergen 
2. Jaak Janin, Huise 
3. Albert Roobroeck, Wortegem-

Petegem 
4. Roland Van Heddegem, Oude

naarde 

Provincie 
Oudenaarde 

1. Walter Ghezels, Ouwegem 
2 Fons De Sterke, Wortegem-

Petegem 
3. Peter Lambrecht, Maarkedal 
4. Jacques Vander Haeghen, Oude

naarde 

Ronse 
1. Simonne Callebaut-De Wolf, 

Ronse 
2. Wllly Schiemsky, Zwalm 
3. Magda Ladou-Brosse, Ronse 
4. Elie Roos, Brakel 

Walter Peeters (Senaat), Nelly Maes (Kamer), Antoine Denert (Kamer). 
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0^ moeyen 
Over ijs, ijsroom, ijskreem, enz. schreven we hier al 

eens eerder, maar dan vooral over hoe het konsumptie-
ijs vanuit het oosten en zuiden zijn zegetocht doorheen 
Europa maakte. Nu dan even minder historisch, maar 
wat technischer. Ijs kan door middel van speciale 
mixers, diepvriezers en koelkasten vrij eenvoudig aan
gepakt worden. Maar het blijft een ingewikkeld veelzij
dig produkt. 

'Qnihxmdsn 
Naar aanleiding van de herdenking van - 400 jaar ge

leden -de,. Val van Antwerpen "of wat ze in de metro
pool nu nog pijnlijker de,, Scheiding der Nederlanden'' 
noemen, opende precies een week geleden konserva-
tor Francine de Nave in het Stedelijk Prentenkabinet 
(Plantin-Moretus Museum, Vrijdagmarkt, Antwerpen) 
een tentoonstelling van 44 tekeningen. 

W AT in de kulinaire wereld 
„technisch" of „ruw" ijs 
genoemd wordt, is ge

woon bevroren water dat gebruikt 
wordt om dranken te koelen of om 
eetwaren koud en dus langer vers 
te houden. Dezelfde benaming 
geldt ook voor een bevroren „mé
lange" van vruchtenmoes als ver
koelend tussendoortje of als des
sert. Dat laatste heet dan 
konsumptie-ijs, rechtstreeks voor 
de mond bedoeld. 

Een sorbet is weer wat anders: 
een luchtig mengsel van 
konsumptie-ijs met stijfopgeklopte 
room of eiwit en aangelengd met li
keur of vruchtenwijn. Een sorbet 
wordt als gewone lekkernij gege
ten, maar vooral als diggestief tus
sengerecht tijdens een maaltijd 
met meerdere gangen die wel eens 
zwaar durven doorwegen. De ab
soluut lekkerste sorbets ter wered 
koopt u bij Berthillon op het lle-
Saint-Louis in het hartje van Parijs 
(zuiver ambachtelijk werk dat ook 
geleverd wordt aan de toprestau
rants daar), de grootste verschei

denheid aan alledaags maar wel 
subliem verfijnd roomijs vindt u bij 
Hagendash aan de achtste straat 
in New York. De legende van de 
Italiaanse suprematie is dus wel 
voorbij. Een variante op de sorbet 
is de ,,granité" van bevroren vruch
tensappen, waarbij bijna geen sui
ker gebruikt wordt. De massa is 
zeer licht en wat korrelig. 

Een historisch gastronomisch 
hoogstandje is nog steeds de „om
elette a la Sibérienne", die al vanuit 
het Tweede Keizerrijk stamt. 
Vanille-ijs omhuld met plakken ca
ke of een pannekoek en daarop ge
suikerd eiwitschuim. De omelet 
wordt dan zacht bruin aangezet on
der een glq^iende hittebron, of 
zelfs geflambeerd. Feestelijk lek
ker, dat wel, maar niet aan te beve
len voor wie op kalorie'en moet 
letten. 

Jammer genoeg worden de dag 
van vandaag de meeste ijssoorten 
machinaal, zelfs industrieel ver
vaardigd, waarbij de geuren en 
kleuren meestal syntetische ex-
trakten zijn. 

D E uit het Gentse afkomstige 
kunstenaar Thomas Ro
man behandelde niet zo 

maar de,,Tachtigjarige Oorlog"... 
maar de gebeurtenissen die zich 
afspeelden in de aanvangsperiode 
van deze onzalige periode, van 
1566 tot 1585. De beslist beziens-

In „Meespelen (98)" zochten we de 
naam van Cecil J. Rhodes (1853-
1902). Dit korrekte antwoord werd 
ons gestuurd door liefst 51 WIJ-
lezers. Onder hen werd de heer Re
ne Brynaert uit de Kloosterstraat 51 
te 1020 Brussel als winnaar van ons 
boekenpakket geloot. Proficiat. 

De oplossing van onze 99ste opga
ve reserveren wij voor volgende 
week. De antwoorden daarop lopen 
trouwens aardig binnen. Ondertus
sen gaan wij rustig door. Voor de 
honderdste keer 1 Dit rubriekje loopt 
inderdaad reeds 100 weken lang. En 
gedurende al die tijd waren er lezers 
die alle, of bijna alle, opgaven hebben 
beantwoord. Ook daarvoor proficiat. 

waardige expositie blijft geopend 
tot 29 december. 

Roman is een handige, vrij kom-
mercieel geori'enteerde kunste
naar, met hier en daar virtuose trek
ken en een getemperd maar mooi 
beheerst kleurgebruik en een tref
zekere lijnvoering. Toch overtuigt 

Indien U meent de oplossing op on
ze volgende vraag te kennen, stuur 
uw antwoord dan onverwijld door 
naar: WIJ,,,Meespelen (100)", Bar-
rlkadenplein 12,1000 Brussel. 

DE man die wij zoeken sprak 
onderstaande woorden uit 
bij zijn aanvaéirding van de 

Nobelprijs voor Literatuur. Hij was 
Fransman en filosoof van het ab
surde. Hij zag een ideaal voor de 
mensheid in het rusteloos zoeken 
naar een universele konditie. Hl] 
stierf in 1960. 

,,Als erfgenaam van een korrup-
te geschiedenis die vernietigende 

de tentoonstelling met zozeer door 
haar artistieke kwaliteit, dan wel 
door haar anekdotische, histori
sche impact en verontwaardigde 
bewogenheid tegen maatschappe
lijke mistoestanden. 

Thomas Roman, die voor zijn 
tekeningen-suite ruim twee jaar 
voorstudies maakte en werkte, is 
het sterkst in zijn breed aangezet
te, zwaar geschiedkundig geladen 
taferelen als Furie, de intrede van 
Alva in Brussel, uiteraard ook de 
overgave van Antwerpen op 17 au
gustus 1585, enz. Roman open
baart zich daarbij niet als een groot 
ge'inspireerd artiest (het is 
plastisch en pikturaal allemaal nog 
goedkoop), maar beslist als een lo-. 
gisch verbeeldingsrijk kronikeur. 
De tentoonstelling heeft ongetwij
feld haar waarde en moet bij een 
najaarsbezoek aan de Schelde-
stad zeker bezocht worden, maar 
we hadden haar toch liever gezien 
in een minder exclusieve ruimte als 
deze van het Prentenkabinet. Daar 
horen alleen meesterwerken thuis 
en geen piktorale joernalistiek, al 
komt die dan ook uit de verantwoor
de fantasie van een iets meer dan 
gemiddeld goed tekenaar. 

revoluties, verkeerd toegepaste 
techniek, dode goden en versleten 
ideologieën dooreen mengt, waa
rin heden ten dage minderwaardi
ge machten alles kunnen vernieti
gen maar geen enkele ovenwinning 
kunnen behalen, waarin het ver
stand zich verlaagd heeft tot die
naar van haat en onderdrukking, 
heeft deze generatie die met niets 
begint behalve haar eigen ontken
ningen, zowel binnenin als buiten 
zichzelf een weinig van hetgeen de 
waardigheid van leven en dood uit
maakt, weer moeten herstellen. 

Geplaatst voor een wereld die 
met ontbinding wordt bedreigd, 
waar onze groot-inquisiteurs voor 
eens en voor altijd het koninkrijk 
van dood kunnen vestigen, weet 
deze generatie dat ze in een soort 
dodenrit tegen de tijd onder de na
ties een vrede moet herstellen die 
niet op slavernij is gebaseerd, dat 
ze werk en beschaving weer met 
elkaar moet verzoenen en allen te
zamen weer een Ark des Verbonds 
moeten bouwen." 

Deze week 
in Knack Magazine 

Vlaanderen op 13 oktober 
De communautaire problemen zijn ook de voorbije vier 

jaar permanent, zij het vaak op de achtergrond, 
aanwezig geweest. Denk aan Cockerill-Sambre, Happart, 

de communautarizering van het onderwijs. Hoe heeft 
Martens V het op dit vlak gedaan? Het laatste politieke 

debat in een reeks van vijf, deze week in Knack. 

Terreur en de politie 
Hoe komt het dat politie en rijks
wacht er zo moeizaam in slagen 
om het onderzoek naar de Ben
de van Nijvel echt op gang te 
krijgen ? Knack ondervroeg ter
zake deskundige Cyrille Fijnaut. 
Onze politiediensten tegen de ter
reur, deze week in Knack. 

Star Wars in kongres 
Onlangs werd in Washington een 
merkwaardig kongres gehouden 
door fans van het Amerikaanse 
Star Wars-projekt. Knack was er 
ook en bericht over de manier 
waarop poUtiek, miUtaire strate
gie, wetenschapsfilozofie en in
dustrie in elkaar worden ge
haakt. 

Europalia 
In Knack deze week een ruime 
bespreking van de tentoonstel
ling van werk van Goya, die in 
het kader van Europalia in Brus
sel wordt georganizeerd. Maar 
ook: slorpt Europalia niet teveel 
geld op? Europalia's Herman 
Liebaers tegen Jan Briers van het 
Festival van Vlaanderen. 

Miei Puttemans 
Dertien jaar geleden liep Miei 
Puttemans op een mooie septem-
beravond in Brussel zijn wereld-
rekord over 5.000 meter. Een re-
kord dat jaren op de tabellen zou 
blijven. Vandaag bereidt hij zijn 
afscheid voor. Miei Puttemans, 
deze week in Knack. 

ROS MARUS 

So ist geschiet te Wallibi 
de moeder ende tjonck: fraey beelt. 
Maer wijl de moeder condsten ciert 
tjonck de transclie perten speelt! 

rMeeSfden^^ 
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Eerst alleen voor patriciërs, nu voor iedereen 

De „zegepralende" 
Vechtstreek 

Vóór in de jaren '50 tussen Amsterdam en Utrecht 
een streep van beton en macadam werd getrokken, slin
gerde de kortste verbinding tussen 's lands hoofdstad 
en de eeuwenoude bisschopszetel zich door de streek 
van de rivier de Vecht. De,, Lusthof van Holland" werd 
dit gebied genoemd, met zijn kastelen, buitenplaatsen 
en teekoepels. Daar merk je nu op de zesbaans-
snelweg niets van. Maar de oude baan ligt er nog steeds 
en de deftige bouwwerken zijn het landschap, dat ge
sierd wordt door uitgestrekte (rekreatie-jplassen, blijven 
overheersen. Een streek die — om met de Michelingids 
te spreken een omweg waard is! 

BCOUDE, Baambrugge, 
Loenersloot, Loenen, Vree
land en Breukelen zijn enke 

Ie van de kleine dorpjes die je vroe
ger passeerde als je van Utrecht 
naar Amsterdam of vice versa reed. 
In het vergeetboek zijn ze met he
lemaal geraakt, want het is opval
lend hoe vaak je, soms in een ver 
buitenland, op mastodonten van 
vrachtauto's hun namen tegen
komt : vanouds, eerst met paard en 
wagen of met de vrachtschuit, 
vestigden transportbedrijven zich 
tussen twee grotere steden. 

Nooit volprezen 
De Vecht is een voormalige zijtak 

van de Rijn. Het gebied waar ze 
zich doorheen kronkelt, was al in 
Nederlands ,,Gouden eeuw" een 
door rijke patriciërs uit Amsterdam 
en Den Haag geliefde streek. Ze 
lieten er hun vaak weelderige bui
tenhuizen bouwen, verblijfplaatsen 
die nu nog getuigen van de vorste
lijke winsten die vooral de kooplie
den in die tijd wisten binnen te ha
len. De Vechtstreek, grenzend aan 
Het Gooi dat met zijn bossen en 
heide ook zo'n markant en geliefd 
stukje Nederland vormt, heeft 
steeds ook de bewondering van 
dichters weggedragen Ze werd 
bezongen als ,,nooit volprezen I", 
,,zegepralend", en in de vorige 
eeuw schreef een literator over een 
buitenhuis In Breukelen dat het 
,,een plekje op den Vaderland-
schen bodem" was ,,dat men niet 
zonder aandoening kan naderen". 
Dat sloeg op huize Guntherstein 
waar de Hollandse raadpensiona
ris Johan .van Oldenbarnevelt 
woonde. Hij werd m 1619, beticht 
van landverraad, onthoofd. Het is 
natuurlijk ook mogelijk dat de, ,aan-
doening" van de schrijver te ma
ken had met het vonnis, dat tot op 
de dag van heden een omstreden 
zaak is uit de Nederlandse ge
schiedenis. 

Artistieke parken 
Guntherstein, gelegen temidden 

van een sierlijk park, is ook van
daag de dag te bezichtigen. In 
Breukelen staat eveneens het 
kasteel .Nijenrode waar thans de 
hogere opleiding voor buitenland
se diplomatieke en commerciële 
kontakten is gevestigd. In de nabij
heid vindt men buitenhuizen met 
namen als Vechtvliet, Vijverhof, 
Rupelmonde (I), Sterrenschans, 

het al vijf eeuwen oude Oudaen en 
vele andere. Oók in een artistiek 
aangelegd park staat huize Queek-
hoven. Daar heeft het internatio
naal kunstenaarscentrum zijn in
trek genomen. 

In de buurt van Loenersloot vin
den we de buitens Middenhoek en 
Vreedenhoff. Dit laatste is befaamd 
om de inrijpoort in rococo-stijl. We 
hebben kortgeleden nog het schit

terend vergulde bovendeel van dit 
hekwerk bewonderd. Niet ver daar 
vandaan — je treft immers langs de 
hele Vechtroute het ene na het an
dere imposante bouwwerk aan — 
trekken twee kastelen ieders aan

dacht. Het zijn het slot Zuijlen en 
het kasteel De Haar. ,,Zuijlen", met 
zijn opvallende hoektorens, werd al 
in de 13de eeuw gebouwd en 500 
jaar later grondig gerestaureerd. 
Het IS tot 1951 bewoond geweest 
door 30 opeenvolgende genera
ties, en is nu voor iedereen te be
zichtigen. De schitterende handge-
weven gobelins, vele vierkante me
ters groot, doen denken aan 
soortgelijke versieringen in menig 
kasteellangs de Loire.,,De Haar" 
is eigenlijk een kastelencomplex, 
gebouwd op ruïnes uit de 14de 
eeuw. Hoewel binnen een schat 
aan kostbaarheden (gobelins, Per
zische tapijten, Chinese vazen. 

De vermaarde rococo-inrijpoort van het buitenhuis, 
nabij Loenen. 

, Vreedenhoff' 

ssmmBmtmam 

^l^apdbJaat 
Als laatste in de kandidaten-rij v'o'or 

de verkiezingen komt deze week alge
meen voorzitter Vic Anciaux aan de 
beurt. Hij is uittredend parlementslid en 
voert zondag de kamerlijst aan in het ar
rondissement Brussel-Halle- Vilvoorde. 

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

en in de huid van welk personage? 

Vic Anciaux:,, A/aar de 16de eeuw en in de huid 
van Willem van Oranje. Il< l<oester sinds lange tijd 
waardering voor deze boeiende man. Het mooiste 
moment voor Willem van Oranje was vermoedelijl< de 
Pacifikatie van Gent in 1576: de stichting van één 

Organisator Vic Anciaux blaast hard op de toeter. We 
schrijven 7 juni 1969, de dag der Vlaamse randge
meenten, met een karavaan van liefst 400 wagens. 

groot-Nederland. Zijn herhaalde pogingen om tot een 
vereniging van Zuid- en Noord-Nederland te komen 
zijn jammer genoeg mislukt. 

Een andere sympatieke karaktertrek van de Vader 
des Vaderlands is ongetwijfeld zijn streven naar ver
draagzaamheid: „Elkeen heeft het recht te denken 
wat hij wil!" Dit devies schrijf ook ik graag in mijn 
schild." 

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

Vic Anciaux: „Als U mij toestaat zou ik geen poli
tici uitnodigen. Maar wel veel eenvoudige Vlaamse 
Brusselaars. Ik zou natuurlijk over veel poen moeten 
beschikken, maar dan zou ik hen allen uitnodigen in 
een gezellig restaurantje ergens in de Marollen. 

Er zouden ketels vol „stoemp" geserveerd worden 
enijtersgeus. Ennadienzou 't groot bal zijn. Zonder 
politici, met mensen..." 
. Vraag: Een buitenlandse televisiezender biedt 
U drie minuten zendtijd aan. Wat zou U de buiten
landse kijkers vertellen over Vlaanderen? 

Vic Anciaux:,, Uiteraard zou ik enkele beelden to
nen m.b.t. ons rijk kultuurhistorisch patrimonium, 
waar we terecht fier mogen op zijn. Maar eveneens 
een aantal shots die duideijk maken over welke troe
ven wij nu beschikken: de ideale ligging, de hoge pro-
duktiviteit, onze diepgewortelde vredeswil, het goeie 
sociale klimaat... 

Mijn filmpje zou evenwel ook enkele minder aan
gename aspekten belichten: de verloedering van on
ze natuurlijke omgeving, de armoede waarvan steeds 
meer mensen het slachtoffer zijn. Ook de Vlaamse 
plantrekker zou aan bod komen. En de levensgenie
ter. Maar bovenal: het feit dat we nog steeds geen na
tiezijn!" 

Vraag: Van welke muziek houdt U het meest? 
Waarom? 

Vic Anciaux: ,,Geef mij maar een streepje klas
siek, afgewisseld met het betere nederlandstalige 
luisterlied. Willem Vermandere bv. vind ik een heel 
grote meneer." 

UHUjmmiaiemm'm' mwmmt.,mmmÊimmmjmm->M^Km»mwmivilmit 

schilderijen) te bewonderen valt, is 
,,De Haar" vooral vermaard om het 
prachtige park dat heel het slot om
ringt. Voor de aanleg van dit ware 
kunstwerk met Engels aandoende 
gazons en een internationaal ge
roemde bloemenpracht moest 
destijds een heel dorp worden af
gebroken ! 

Voor stoute 
soldaten 

Voor een gebied waarin het we
melt van architektonische juweelt
jes, is het niet te doen een komple-
te opsomming van al die schone 
zaken te geven. De namen van de 
mooiste buitenhuizen en kastelen 
zijn overigens terug te vinden in de 
benamingen van tientallen straten 
in de riante, royaal opgezette 
woonwijk Buitenveldert, het meest 
zuidelijke deel van Amsterdam. 
Toch nog enkele biezonderheden. 
Opvallend is bijvoorbeeld dat vrij
wel alle dorpen aan de Vecht een 
naar boven openklappende brug 
hebben. Je ziet voortdurend be
zoekers (en in de zomermaanden 
toeristen) die daar foto's maken. 
Dat gebeurt ook m het plaatsje 
Maarssen, 10 km ten noorden van 
Utrecht, waar ze een echte Heren
gracht hebben,genoemd naar en 
in miniatuur lijkend op de Amster
damse gracht waar eens ,,het rijk 
volk" woonde. En dan is er de oud-
Hollandse rozentuin van het bui
tenhuis Sypestein, zijn er de luxe 
teekoepels die vroeger op zijn 
Frans ,,gloriëttes" heetten, en dan 
nog een aantal buitens die slechts 
van een afstand te bewonderen zijn 
omdat ze in gebruik zijn genomen 
door stichtingen en organizaties 
die er hun personeel in alle rust 
kunnen laten werken. 

Slechts rond het buitenhuis 
Nieuwersluis — tussen Loenen en 
Breukelen — kun je niet van die stil
te genieten, want daar is de kazer
ne gevestigd waar gestrafte militai
ren naartoe worden gebracht. Je 
hoort er dan ook nogal eens beve
len schreeuwen. ,,Nieuwersluis" 
ligt op de oostelijke oever van de 

^ ^ • ^ • ^ ^ Voor een 
^f^K Ê Ê^k opgave van 
M M mMm de buitenhui-
^ ^ ^ ^ J zen en kaste-
^ ^ ^ ^ W len in de 

Vechtstreek die voor bezichtiging 
zijn opengesteld kan men terecht bij 
de streek-VVV Vecht, Vredenburg 90 
in Utrecht. Tel. 030-31.44.32. Daar is 
ook de streek-VVV Plassen gevestigd 
dia alle informatie heeft over de re* 
kreatiemogelijkheden (roeien, zeilen, 
surfen, zwemmen, vissen, enz.) op, 
in en rond de plassen. 

Vecht met een weg erlangs die we 
met name aan fietsers kunnen aan
bevelen. Trouwens, ook voor wan-
delaais is dit unieke gebied uitste
kend geschikt. Wie met de auto de 
Vechtstreek wil doorkruisen en bij
voorbeeld wil rijden over de wegen 
die tussen de plassen lopen zodat 
je links en rechts van je wagen al
lee maar water ziet, kan intussen 
best aan zijn trekken komen. Mits 
men maar niet gaat jakkeren. Dat 
moet men maar doen op de snel
weg die zo'n 30 jaar geleden de 
Vechtstreek ontlastte van het ver
keer en haar de status teruggaf van 
,,Hollands pronkjuweel". Maar nu 
om door iedereen bewonderd te 
kunnen worden. 
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Vierde triomf in najaarsidassieker 

Ludo Peeters 
uit eigen sdiaduw 

15 

Ludo Peeters heeft de Grote Herfstprijs met klank ge
wonnen. In Creteil-Chaville, verreden over 21 hellingen 
van de Chevreusevallei, was hij onbetwistbaar de beste 
rennen De Kempenzoon is overigens een geval apart. 
Ongetwijfeld één van de beste renners van zijn gene
ratie maar wellicht te bescheiden in ambitie en lef 

PEETERS, inmiddels al 32ge
worden, zegevierde reeds 
viermaal in najaarsklassie 

kers Tweemaal in Parijs-Brussel en 
tweemaal in de Grote Herfstprijs 
Dit seizoen won hij ook het Kampi
oenschap van Zurich en de Ronde 
van België 

Rivaliteit 
Peeters fietste jarenlang voor de 

ploeg Post alvorens met Raas, in
middels tot ploegleider gepromo-

Gisterochtend vernamen wij het 
overlijden van Ludo Coeck. Hij 
stierf na een zeer zwaar ongeval, 
amper 30 jaar jong. Met hem ver
dwijnt één van Vlaanderens 
meest getalenteerde voet

ballers. 

veerd, over te stappen naar Kwan
tum Hallen Die formatie beheerste 
het tweede gedeelte van het wieler-
seizoen Ernst, organisatie en dis
cipline verdreven er de aanvanke
lijke improvisatie en willekeur Jan 
Raas, daar bestaat geen twijfel 
over, steekt als ploegleider Peter 
Post naar de kroon en die rivaliteit 
zou het wielerjaar 1986 wel eens 
kunnen animeren 

De ploeg Raas won alsnog ze
senzestig koersen en vorige zon
dag demonstreerde zij een ge
woonweg verpletterend ovenwicht 
Met veel mankracht werd er in de 
slotfase onophoudend gedemar
reerd Argentin en Kelly, twee ge
duchte spurters, moesten immers 
worden kwijt gespeeld Met de hulp 
van Van der Poel, ook sterk dit na

seizoen, slaagde Peeters in dit op
zet Ludo wordt graag gedoodverfd 
als een meesterknecht die op ge
regelde tijdstippen zijn livrei aflegt 
om zelf de wedstrijd te maken en 

te winnen Wij kunnen ons met van 
de indruk ontdoen dat Peeters 
meer vermag dan algemeen wordt 
verondersteld Zijn natuurlijke be
scheidenheid remt mogelijk zijn to
tale sportieve ontplooiing Peeters 
wordt zelden,,geklopt" Het open, 
risikodragend gevecht lokt hem 
slechts wanneer hij zich zegezeker 
voelt Zijn aangeboren dienst
vaardigheid hebben de Nederlan
ders zich al (te) vaak ten nutte ge
maakt Al zal de ernstige en volijve
rige Ludo zich daarvoor natuurlijk 
wel laten belonen 

De jongste Herfstprijs kende an

ders een boeiende finale Organi
sator Levithan gooide daartoe het 
parcours om Van de oude Parijs-
Tours, een vluchtkoers bij uitstek, 
IS mets meer overgebleven Eerst 
werd het Tours-Parijs en daarna 
Blois-Chaville Maar deze klassie
ker ,,buiten kategorie" vertrekt met 
langer meer aan de boorden van 
de Loire Creteil en Chaville liggen 
amper dertig kilometer van elkaar 
verwijderd Officieel heet het dat 
Levithan de wedstrijd zwaardei wil
de maken Om te beletten dat het 
peloton in een vroege winterslaap 
zou vallen Felix ergert zich terecht 
aan het ongemotiveerd toertjes rij
den dat zo kenmerkend is voor het 
naseizoen Een en ander is even
wel een gevolg van de overladen 
wedstrijdkalender 

Laatste kans 
Zaterdag wordt het klassieke 

wielerjaar afgesloten met de Ron
de van Lombardije Traditioneel de 
wedstrijd van de laatste kans Ook 
hier werd het parcours helemaal 
omgegooid Men rijdt nu van Gomo 
naar Milaan en de zwaarste hinder
nissen liggen in de aanvangsfase 
van de koers Wat natuurlijk de mo
gelijkheden op een massaspurt 
vertroot Phil Anderson hoeft dus 
met zoveel te vrezen Zonder onge
lukken wint hij de Superprestige en 
de wereldbeker voor ploegen kan 
Post en zijn mannen eigenlijk met 
meer ontsnappen Een beker die 
vrijwel uitsluitend in een bijzonder 
suksesvol voorseizoen werd ver
diend 

Alain Prost: 

Ik-ots van Frankrijlc 
Frankrijk vergeet de problemen rond Greenpeace 

even want Alain Prost is wereldkampioen autorijden for
mule 1 geworden. In Brands Hatch verwierf hij wiskun
dige zekerheid. 

DE race werd weliswaar door 
de Brit Mansell gewonnen 
maar dat mocht best Be

langrijk was dat Alboreto de 
eindstreep met haalde De Italiaan, 
die de enige was die Prost nog kon 
bedreigen, reed zijn motor nog 
eens aan stukken 

Onsterfelijk 
Prost bracht Frankrijk dus in de 

euforie Dat hij de Regie geruild 
had voor McLaren werd er graag 
bijgenomen Alain was de eerste 
Fransman die wereldkampioen 
werd in een bolide en daarmee ver
wierf hij zich een'plaats in de (lan
ge) galerij van 's lands onsterfelij-
ken De betrokkenheid van de 
Fransen bij het formule 1 gebeuren 

IS overigens groot Sinds Renault 
de turbomotor introduceerde me
nen de Fransen dat zij recht tot 
spreken hebben Vorig jaar nog 
stond de natie overeind toen Prost 
in een genadeloze eindspurt door 
zijn ploegmaat Nicky Lauda werd 
verslagen Dit seizoen verliep an
ders Prost reed op regelmaat en 
veiligheid Gekke risiko's waren er 
met meer bij Hij won vijf Grand Pnx 
(in totaal moet hij al over de twintig 
zitten en de zevenentwintig van re-
kordhouder Jacky Stewart schijnen 
met helemaal onbereikbaar) en 
reed ettelijk ereplaatsen Vandaar 
dat eigenlijk memand mnog aan 
zijn eindzege twijfelde Ook Thier
ry Boutsen met ,,Onze crack" ont
wikkelde een eigen rijstijl Hij draait 

Spring eruit, 
win de Lotto-buit 

MCb^ 

voorzichtig rondjes en spekuleert 
op het systematisch uitvallen van 
konkurrenten Hij passeerde zel
den of nooit een tegenstander 

maar verzamelde op die manier 
toch een tiental punten Een 
prestatie, alhoewel weinig meesle
pend, op zichzelf 

Wereldbeker atletiek in Canberra 

Oostduitse 
meisjes: 
orde op zaken 

In het Australische Canberra viel dit weekend het 
doek over het atletiekseizoen 1985. De strijd om de we
reldbeker haalde een hoger niveau dan verwacht werd. 

VOORAL de Oostduitse meis
jes waren daar debet aan 
ZIJ hadden een en ander 

goed te maken en verschenen bij
gevolg gemotiveerd in de startblok
ken In Moskou verloren zij de Eu
ropacup aan de Russinnen en die 
nederlaag was bijzonder zwaar 
aangekomen in Oost-Berlijn 
Vandaar 

Eeuwige 
studente 

De 28-jarige Marita Koch vestig
de een nieuw wereldrekord over de 
400 meter 47 60 een fabuleuze 
tijd In de eerste tweehonderd me
ter ,,vloog" Koch letterlijk en figuur
lijk Daarna liep ze de rit uit op 
weerstand want ze werd door nie
mand meer bedreigd Koch, 28 jaar 
jong en sinds mensenheugnis stu
dente in de geneeskunde, ont
troonde daarmee de inmiddels uit
gebluste krachtpatster Kratachvilo-
va Van in haar eigen baan kon de 
Tsjechische zien hoe haar vierent

wintig maand overeind gebleven 
wereldbesttijd de vernieling 
inging 

Koch maakte geen deel uit van 
de Oostduitse estafetteploeg die 
een nieuwe wereldtijd liep over de 
4 maal 100 meter Gladish, Rieger, 
Auerswald en Gohr verlengden de 
traditie die wil dat Oost-Duitsland 
sinds 1973 geen tegenstand meer 
duldt in de spurtnummers voor 
vrouwen In de vrouwensport schij
nen de krachtsverhoudingen trou
wens vast te roesten de Oostduit
se en Russische meisjes zijn ge
woon te sterk voor de vrouwen uit 
Europa en de Verenigde Staten 
Precies zoals de mannen uit de 
Verenigde Staten voor de konkur-
rentie onbereikbaar zijn wanneer 
ZIJ dat echt willen In Canberra 
brachten zij zeker met hun sterkste 
ploeg op het tartan maar ze waren 
desondanks stukken beter dan de 
Russen en de Oostduitsers Maar 
niemand die zich daar nog over 
verwondert 
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Uw pamflet 

Familiaal aspekt 
Ook deze week werden wij overstelpt door kaartjes, folders en pam

fletten van Individuele personen of groepen van kandidaten. Het 
moet gezegd dat steeds meer gelet wordt op eenvormigheid, of dat 
toch minstens gezorgd wordt voor een ,.aansluiting" met de natio
nale kampanje. 

Vaak verneemt men ook één en an
der over de aktivileiten in de gemeen
telijke politiek, want tal van VU-
kandidatenzijn raadslid. Persknipsels 
over de tussenkomsten en interpellaties 
woorden terecht geregeld gebruikt. 

Samen doorduwen 
Ook sympatiek is het gemeen

schappelijk voorstellen van enkele kan
didaten, meestal netjes verspreid over 

Getekende ,,koppen" zijn in. Links de drie Zedelgemse kandidaten, rechts de lijstaanvoerder van de 
Aalsterse provincielijst. 

Zo w^ordt de tekening van de zilver
meeuw, centraal symbool in de VU-
kampanje, heel konsekwent overgeno
men. Doorgaans vergezeld van de na
tionale slogan: ,,Meerwerken minder 
lasten in een vrij Vlaanderen". Sommi
gen doen dit met, wat eigenlijk te be
treuren valt! De kracht van propagan
da bestaat er immers precies in een 
aantal zaken eenvormig te herhalen, 
wat meteen ook de herkenbaarheid ver
groot. 

Het valt op dat veel kandidaten be
lang hechten aan hun familie. Bijna ie
dereen schrijft wie haar of zijn ouders 

zijn, met wie zij of hij gehuwd is, hoeveel 
kinderen men heeft. Ook vernemen we 
meestal welke studies de kandidaat 
doorgemaakt heeft, van welke vereni
gingen hij of zij allemaal lid is, wat zijn 
of haar hobby's zijn. 

Opmerkelijk zijn ook de jonge foto's 
die men hanteert, soms ei zo na onher
kenbaar. Enkelen gebruiken zelfs een 
kiekje uit hun kindertijd om de kiezer 
duidelijk te maken hoe jong van hart 
men wel is gebleven. Ontzettend veel 
kandidaten komen uit de jeugdbewe
ging en de studententijd lijkt erg dank
baar om te herinneren aan vroegere 
heldendaden. 

O.C.M.W. Brugge 

Kartuizerinnenstraat 4, 

8000 BRUGGE 
Bouwen van twee woningen voor bejaarden te Brugge 

(gemeenteafdeling Dudzele) Stapelvoordestraat 

Op donderdag 14.11.85 om 11 uur zal er in de vergaderzaal van het 
O C M.W. Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, te 8000 Brugge overgegaan 
worden tot het openen van de inschrijvingen voor de openbare aanbeste 
ding van. partij l: Bouwwerken 

Erkenning kategorie D 1, klas 1. 
Termijn 150 werkdagen. 
Het dossier ligt ter inzage 
— op het Kantoor voor Inzage en Verkoop van de Bestekken W T C • 

gebouw. Toren 3, tweede verdieping, Simon Bolivaerlaan 30, te 1210 
Brussel, 

— op het bureau van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 
Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur; 

— op het bureau van de architekten Cardinael en Laloo (tel. 050-32.15 01) 
Gistelsteenweg 67, te 8200 Brugge 2, iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen op de openbare zitting 
vóór de openmg afgegeven worden of m twee ineengeschoven en geslo
ten omslagen gestuurd worden aan de heer F BOURDON, Voorzitter van 
het O.C.M W - Brugge, Kartuizenrmenstraat 4 te 8000 Brugge en dienen 
toe te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 van het K B van 
22.04 77 

Op beide omslagen moet vermeld worden ,,Partij 1 Bouwwerken" 

de drie lijsten (kamer, senaat en provin
cie). Eén van de mooiste voorbeelden 
daarvan is ongetwijfeld de extra-editie 
van ,,WIJ-in-Zedelgem", waarin de drie 
kandidaten van deze gemeente worden 
aangeprezen. De kartoens van deze 
drie VU-ers zijn prachtig. In ,,WIJ, De 
Roelanders", het maandelijks tijdschrift 
van de VU in Groot-Ninove, worden te
keningen uit het nationaal weekblad 
knap overgenomen, waardoor het ge
heel en luchtige en leesbare indruk 
nalaat. 

Zelfs onlangs opgerichte afdelingen, 
zoals de VU van Olen, slagen erin op 
keurige manier hun beide kandidaten 
voor te stellen. Jef Appels en Maurits 
Derache verdedigen inderdaad voor 
het eerst de VU-kleuren m deze beken
de gemeente. Dit verdient waardering I 

Vindingrijk 
De gerichte propaganda, d.i. het be

zorgen van een pamflet aan één doel
groep, is evenzeer een met sukses be
proefde metode Zo stuurde Jan Van
den Abeele uit Sint-Martens-Latem een 
persoonlijke brief aan liefst 850 jonge
ren met een heel eigen boodschap. 

Weer anderen laten zich opmerken 
door een erg ongnele vormgeving vol 
kreatieve verbeelding. Zo ontwierp Jan 
Caudron een brief in de vorm van een 
oud bedevaart-vaandeltje. En Bart Van-
dermoere deelt doosjes met stekjes uit 
vergezeld van de opmerking- ,,Luci
fershoutjes breken af. Een jeugdige 
kandidaat vol vuur niet!." 

Een minister in familiaal verband. 

Het VU-paitilbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 7 oktober 1985 heeft 
algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededeling verspreid. 

Het partijbestuur van de Volksunie 
klaagt de dubbelzinnige houding aan 
van premier Martens, die in de CVP-
folder de Vlaamse kaart speelt, maar In 
Wallonië op de verkiezingskonventie 
van de Waalse zusterpartij platte brood
jes gaat bakken met Nothomb en De-
prez, die steeds verhinderd hebben dat 
Vlaanderen al zijn troeven kan valori
seren. 

CVP PSC 
Het optreden van Martens in Waver 

is hel toppunt van schijnheiligheid. Hij 
presteert het zijn tijd en prestige te ge
bruiken omjuist die partij te gaan on
dersteunen, die in het verleden de kam
pioen is geweest van de anti-Vlaamse 
beslissingen. En die bekend maakt dat 
zij in de toekomst dezelfde politiek ter 
gen Vlaanderen zal voeren. 

De VU herinnert eraan dat voorzitter 
Vic Anciaux herhaaldelijk heeft opge

roepen voor een breed Vlaams overleg. 
De CVP heeft dit steeds afgewezen. 
Thans kennen we de ware vrienden van 
Martens: Nothomb, die erover bluft dat 
Happart nog steeds burgemeester is, 
Deprez die overal verkondigt dat dank 
zij hem het onderwijs niet kan gefede
raliseerd worden en Maystadt die er 
prat op gaat dat hij Vlaanderen miljar
den heeft ontfutseld inzake industrieel 
beleid, wetenschappelijk onderzoek en 
spitstechnologie. 

Het geflirt 
van IVIartens 

In plaats van de belangen van zijn ei
gen volksgemeenschap voorop te stel
len, gaat Martens flirten met deze drie 
kampioenen van de anti-Vlaamse 
chantage. 

Geen ommekeer betekent dat een 
stem voor Martens ook een stem is voor 
Nothomb, Deprez en Maystadt. 

NU EEN ZICHT
EN SPAAR

REKENING. 
LATER EEN 

VOORDELIGE 
LENING. 

16 jaar. M'n brommen m'n vnjheid. 
Vtent vrijheid, daar sta ik op. 
Ook als 't op geld aankomt Dus 
m'n zichtrekening bij de ASLK, 
En m'n spaarrekening ook. 
Zo werkt m'n geld al voor morgen. 

21 jaar 't Leven loopt op wieltjes. 
Maar onder ons gezegd en gezwe
gen, zonder de ASLK had ik nooit 
zo'n vaart genomen. Dank zy m'n 

spaarinteresten kreeg ik 
daar een lening uit de 

t&TELE5@ duizend. 

^ . « . s » ^ ASLKi 
we doen met je mee 

LIMBURG 
OKTOBER 
11 BOCHOLT: Groot Vlaams Herfstbal in zaal ,,Aowt Bogget". Aanvang 

20 uur Inkom 49 fr. Org • VU en VUJO-Bocholt. 
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GARDEUR het Grote Modemerk voor 
broeken 
Combineer met ons uw stiil 

JE MOET ER GEWEEST ZIJN!! 
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Massameeting van VU-Gent-Eekio 

Meer dan duizend aanwezigen woon
den op 4 oktober de massavergadering 
bij van de Volksunie Gent-Eekio 

Gastspreker Vic Anciaux, en de par
lementsleden Frans Baert Oswald Van 
Ootegehm en Paul Van Grembergen 
werden geestdriftig toegejuicht Lieve 
Grypdonck weer er op dat de Volksunie 
Gent-EekIo haar verkiezingsbijeen
komst hield in dezelfde zaal van het In 
ternationaal Congrescentrum, waarin 
de CVP haar nationaal verkiezingscon
gres hield Chris Genbrugge lijmde al
les zorgvuldig aan elkaar en Jef Burm 
zorgde met enkele sublieme nummers 
voor de ludieke en artistieke noot 

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 7146 (adv 166) 

BRABANT 
OKTOBER 
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 in cafe ,,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 inde Vlaamse Raad, Paul Van 

Grembergen in de Kleine Aula Hoogeschoolplem Tema Stapt de VU 
inderegenng'Org VUJO-KUL 

26 WEERDE. De VU afdeling met haar gemeenteraadsleden Lode De-
saeger en Piet Van Grunderbeek nchten een kaartavond in (pressen 
met vaste maat) Zaal Alcazar Damstraat 96 te Weerde Aanvang 
20 uur Hoofdprijs twee boerenhespen, naast andere prijzen m na
tura Hartelijk welkom I 

2 7 OVERUSE: Jaarlijks etentje voor al onze vnenden en sympatisanten 
vanaf 11 u 30 in ,,Ter Use" Stationsstraat 8 Ossehaas met friet
jes speciaal kindermenu Met uw deelname helpt u onze afdeling 
Org VU-Overijse 

27 SINT-AGATHA-BERCHEM: Groot familiespel in de kelders van het 
trefcentrum ,,De Kroon" J B Vandendrieschstraat 19 Deelname-
verbruiks-en/of steunkaart 100 fr Org FVV-Sint-Agatha-Berchem 

Opleiding 
tot ritmeester 

De Brusselse Ritmeesterschool, 
Leopold ll-laan 194.1080 Molenbeek-
Brussel, richt voor de 14de maal een 
professionele kursus in voorde vorming 
van gediplomeerde lesgevers in staats-
erkende autorijscholen De eksamens 
worden afgenomen door een officiële 
eksamenkommissie en de diploma's 
worden gehomologeerd door de mi
nister van Verkeer 

De kosten voor de opleiding en de ek
samens worden gedragen door de 
werkgevers uit de njschoolsektor 

De leergangen, die toegang geven 
tot het beroep van lesgever in een er
kende rijschool (volti)ds of deeltijds), be
ginnen op zaterdag 9 november 1985 
om 10 uur op het adres Leopold ll-laan 
194 te Molenbeek Ze duren zes maan
den en gaan steeds door op zaterdag 
en in de vrije tijd van de kursisten 

Voorafgaande inlichtingen zijn vrij
blijvend te verkrijgen op telefoon 
02-426 85 94 Een folder is be
schikbaar 

Belangstellenden die door zelfstudie 
zich willen voorbereiden, kunnen in de 
school de studieboeken verkrijgen, als
mede enige logistieke steun 
(meegedeeld) 

25 jaar Volksunie-Geel 
Zaterdag 19 oktober viert Volksunie-Geel met een jutileumbal zijn 

25-jarig bestaan. 
Inderdaad, 25 geleden zakten voortrekkers als Rudi Vanderpaal en 

Wim Jorissen naar de Kempen af om mensen te zoeken die met de 
VU-werkmg wilden begmnen. 

Via de Vlaamse Volksbeweging werd er kontakt opgenomen met 
Jo Belmans. 

Deze belegde een eerste kontaktver-
gadenng waarop hij vele tientallen 
Vlaamsgezinden schriftelijk, en ook 
heel wat persoonlijk en mondeling had 
uitgenodigd Slechts een enkele kwam 
opdagen Rik De Graaf zaliger, een ge
broodroofd onderwijzer die uit Limburg 
was overgewaaid 

Rik De Graaf sprak Jo Belmans moed 
in en bezwoer hem ermee door te gaan 
Rik zou later de eerste voorzitter wor
den van de bescheiden Geelse af
deling 

Heroïsch 
Met veel inzet en idealisme is die af

deling gegroeid Heroïsche plaktochten 
tegen de overmacht in Niet aflatende 
kolportagetochten iedere zondag een 
ander dorp van de Kempen, huis-aan-
huis het partijweekblad gaan verkopen 
en er praten met de mensen Leden en 
abonnementen werven en hernieuwen 
Kandidaten zoeken en overtuigen 
lijsten opstellen Financiële mobilisatie 
Feesten en uitstappen inrichten Pam
fletten opstellen en gaan bussen 
,,Tamboerkes' uitgeven Vergaderen 
En nog zoveel andere dingen 

En het lukte Zowel plaatselijk als op 
arrondissementeel vlak boekte de 
Volksunie suksessen 

In 1964, de eerste maal dat er een 
VU-lijst opkwam in Geel, telde men di-
rekt reeds twee gekozenen Jo Bel
mans en Fons Tubbeckx 

En m 1968 werd Jo Belmans als 
eerste VU-parlementslid voor de Kem
pen gekozen 

Men IS met blijven stilzitten De 
Volksunie-vertegenwoordiging in de 
gemeenteraad groeide (momenteel Jo 
Belmans Frans Teuwkens Lil Tops en 
Gaby Dekonink) Een goed werkende 
Volksumejongeren-afdeling ontstond 
De Vlaamse Vrienden Geel zorgen voor 
een Vlaams-nationale socio-kulturele 
werking De Federatie van Vlaamse 
Vrouwen werd te Geel opgericht Het 
Verbond van Vlaamse Gepensioneer
den kent in Geel een veelzijdige en de
gelijke werking Het Vlaams zieken
fonds ,1c Dien" wint hier elke dag nog 
aan leden Maar dat alles is er met zo
maar vanzelf gekomen 

Naamloos werk 
De Volksunie is groot geworden 

door de overtuiging en het dynamisme 
van haar kaderleden en propagan
disten 

Om dat alles danken wij die lange 
reeks belangelozen, die de Volksunie 

in Geel en in de Kempen naamloos heb
ben gedragen 

Mede voor hen zullen wij de afde
lingsvoorzitters speciaal gedenken Rik 
De Graaf zaliger, Louis Vervoort, Toon 
Verboven zaliger, Frans Van Camp 
Frans Verheyen, Rik Dedapper, Jan 
Truyen, Andre Peeters Met de huidige 
voorzitter Jan De Graaf sluit de cirkel 
Jan IS immers de zoon van de aller
eerste voorzitter Rik De Graaf 

Om dit 25-jarig bestaan van onze af
deling te vieren, organiseert VU-Geel 
op zaterdag 19 oktober een jubileum-
bal Dit bal gaat door in de feestzaal van 
Geel-Elsum en de inkom bedraagt 100 
fr Voor de aanwezigen is er tevens een 
,,jubileumverrassing" voorzien 

WIJ rekenen op uw komst 
Joris Sels 

ZO^K6Ri:]€ 
U Jonge dame zoekt (liefst geen 
kantoor-)werk, in het Kortrijkse Graag 
een antwoord aan senator Michel Ca-
poen (057-20 48 55) of dr De Roose 
(056-60 23 50) 

U Huisvrouw, 36 jaar, heeft na een 
langdurige ziekte ontslag gekregen als 
poetsvrouw bij een interkommunale 
Ze heeft geen recht op stempelkontrole 
daar ze het minimum aantal uren met 
presteerde Zij zoekt werk in de omge
ving van Zele-Dendermonde-Lebbeke 
Zich wenden Dr H Willems, Schoo-
naarde Tel 052-42 24 83 

OOST-VLAANDEREN 
OKTOBER 
12 KALKEN-LAARNE. H Eucharistievienng in Kalken kerk om 11 uur 

ter nagedachtenis van de overleden Volksunie-leden en Vlaams-
Nationalisten van onze gemeente 
GENT: Corry Gheysen vertelt over re'incarnatie (wedergeboorte) in 
het ,,Vlaams Huis Roeland", Korte Kruisstraat te Gent Aanvang 20 
uur Org Wij-Vrouwen Gent 
MUNKZWALM: Landelijke ontmoeting van het FVK Met als 
gesprekstema ,,De specifieke opdracht van de FVK als Vlaams-
nationaal kuituur- en strijdfonds in het totale soc -kulturele werkveld" 
Inl FVK 091/25 57 92 

16 

19 

Donderdag 10 oict in de stadsbibiioteelc 
Groot verklezingsfeest te SInt-NIklaas 

Vanavond om 20 u u r staan de Wase 
lijsttrekkers voor de Kamer oog in oog 
met elkaar en de kiezer op een verkie
zingsdebat dat plaatsvindt te Sint-
Niklalas in de konferentiezaal van de 
stadsbiblioteek aan het Hendrik Hey-
manplem Treden op Georges Anthu-
enis(PVV) Nelly Maes (VU), Miet Smet 
(CVP) Chris Steenwegen (Agaiev), 
Freddy Willockx (SP) en Frans Wy-
meersch (Vlaams Blok) 

Het debat wordt gemodereerd door 
redaktiesekretaris Hubert Wilssens van 

,,Het Vrije Waasland", die terzake op 
een ruime ervaring kan bogen en zijn 
deskundigheid reeds ten overvloede 
bewezen heeft 
' Organizatoren zijn andermaal de Wa 
se Jonge Leeuwen (WJL) Deze 
Vlaamsgezinde vormingsorgamzatie 
van en voor jongeren zette reeds gelijk 
aardige debatten op het getouw n a v 
de vorige parlementsverkiezingen 
(1981) de gemeenteraadsverkiezingen 
(1982) en de Europese verkiezingen 
(1984) 

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 IMortsel 

(adv 165) 

VU-Westerlü iierwaardeert 
„verkiezingsontmoetingen" 

In vroegere tijden viel er m verkie
zingstijd altijd wel wat te beleven op de 
befaamde ,,meetings" d i het Engel
se woord voor,,ontmoetingen' Deze 
kleurrijke traditie heeft echter het veld 
moeten ruimen voor modernere vor
men van elektorale publiciteit en van 
daag de dag ziet men op de meest bi
zarre plaatsen affiches hangen in alle 
denkbare formaten en kleuren De kan
didaten zelf krijgt men echter zelden of 
nooit te zien, laat staan te spreken 

Om de mensen opnieuw de mogelijk
heid op een,,menselijk" kontakt met de 

(aspirant-)politici te bieden, organizeer-
de de Volksume-afd Westerio tijdens 
de zaterdagen van september de zg 

verkiezingsontmoetingen", waar de 
mensen uit Westerio en omstreken de 
kans krijgen om de kandidaten en de 
partij van zeer nabij te leren kennen 

Twee van dergelijke ,terrasontmoe-
tingen" hadden intussen plaats in de 
voortuin van Jef Thys en het dient ver
meld dat dit origineel initiatief van de 
Westelse VU duidelijk aansloeg bij de 
mensen Het prachtig na-zomerzon-
netje was daarbij natuurlijk mooi mee
genomen' 
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ANTWERPEN 
OKTOBER 
11 BRASSCHAAT: vu-ba l in zaal Berkenhof, Middenkaant Aanvang 

20 u 30 
12 

12 

12 

17 

18 

18 

19 

19 

19 

20 

20 

23 

26 

26 

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 
in de Schalmei Om 20 uur in ,,De Schalmei" , Turnhout Org VU-
Turnhout 
KONINGSHOOIKT: Ledenfeest in de Parochiezaal Aanvang 19 uur 
Gastsprekers zijn Walter Luyten, Joos Somers en Jan Andries Inschrij
ven v'o'or 6 oktober Prijs 400 fr leden en 450 fr met-leden Org VU-
Koningshooikt 
TONGERLO-WESTERLO: Zaal ,,Kapellekeshoef" Louis De Lent-
decker, journalist bij ,,De Standaard" houdt een causerie uit eigen 
leven -Verzet - Oostfront i Aanvang 20u30 Inrichters Sint-
Maartenfonds Kempen 
VOSSELAAR: Debat over vrije van de Vaderlandslievende Vereni
gingen op de bevrijding Org FVKenVanHemeldonckknng Spre
kers Liboton,nat voorzitter NSB en Aerts, prov voorzitter Gemeen
telijke jongensschool om 20 uur 
VOSSELAAR: Debat over de visie van de Vaderlandslievende Ver
enigingen 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 Beringen Vertrek met eigen 
wagens om 11 uur aan Dne Eiken Prijs 250 fr Inschrijven tel 
03/457 15 67 
GEEL: Jubileum-bal 25jaar VU-Geel in het parochiecentrum „Elsum" 
Orkest Fantasy Inkom 100 fr Verrassing voorzien voor de aanwe
zigen Aanvang 20 uur 
HERENTALS: Groepstentoonstelling in het kultuur-histonsch pand 
,,Gildekamer" van het Herentalse oude Begijnhof Volgende kunst
vormen komen aan bod keramiek, aquarel, etsen, ohever, makrame, 
juwelen Een tentoonstelling van en voor vrouwen Org VI Vrouwenk
ring 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 
, Vneselhof"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 
VOSSELAAR:Wi jnavond i n , DeSchamei " Aanvang20uur Org 
Vlaamse Kring 
STABROEK-HOEVENEN: 2e Lustrumbal in zaal ,,Schuttershof", 
Kerkstraat te Hoevenen D J 's Jan en Roger Aanvang 20u30 Toe
gangsprijs 100 fr Kaarten te bekomen bij Edda Lenjou, tel 
664 93 15 Org VU-Stabroek-Hoevenen 
HERENTHOUT: Spreekbeurt over, .Vandal isme" door Greet Firle-
fyn pedagoge In „het Molenhuis", Molenstraat te Herenthout Aan
vang 20 uur Org VU-Geel 

=4Mj 
VU in de bres voor 
Alcan Herentals 

i s a l g e m e e n g e w e t e n : het g a a t n o g i m m e r n i e t g o e d In d e b o u w . 
H i e r d o o r k o m t h e t o o k d a t d e a l u m i n i u m b e d r i j v e n b i j o n s g e p l a a g d 
z i t t e n m e t e e n o v e r k a p a c i t e i t v a n p r o d u k t i e . He t is e e n v a n d e r e d e 
n e n w a a r o m e r w e e r i n d e A n t w e r p s e K e m p e n b e d r i j f s a l a r m w o r d t 
g e s l a a k t . 

H o e w e l , b i j k o m e n d Is e r b i j d e d r e i g e n d e s t u i t i n g v a n h e t H e r e n 
t a l s e b e d r i j f A l c a n o o k w e e r d i e v e n i j n i g e k o m m u n a u t a l r e a n g e l . . 

BIJ het aluminiumbedrijf Al
can in Herentals dreigen in 

19 

éèn klap honderddertien 
mensen afgedankt te worden als 
gevolg van stopzetting van de pro
duktie aldaar Uitsluitend zou nog 
een soort stockerings-centrale met 
minimale personeelsbezetting be
houden blijven 

Het IS Staf Driesen, eerste kandidaat 
op de VU-lijst voor de provincieraad, die 
de problematiek politiek aanhangig 
maakte bij de beleidsinstanties in de 
streek en bij gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz van de Vlaamse regering 

Minister Schiltz heeft er op gewezen 
dat er in dit geval vooral pnvate belan
gen spelen, waarop de politieke over
heid geen vat heeft 

Het IS het verhaal van de zoveelste 
opportuniteitspolitiek van een multina
tionale onderneming, waarvan het 
destijds heette dat ze schoon weer zou 
komen maken bij ons 

Behalve de vestiging in Herentals 
heeft Alcan in ons land ook nog een fa-
bnek m Raeren (bij Eupen) 

Alcan IS een vestiging van de Cana
dese multinational Hoewel de afdeling 
in Herentals duidelijk rendabeler is dan 
deze in Raeren dreigt de 'rare' beslis
sing genomen te worden om Alcan-
Herentals weldra zo goed als te sluiten 

De Vlaamse afgevaardigden in de 
'nationale' ondernemingsraad werden 
kompleet verrast, werden zomaar voor 
een voldongen feit geplaatst 

De misene is bij dit bedrijf nimmer 
weggeweest 

Er kunnen vragen gesteld worden 
over het kommercieel beheer Vanaf 
'81 nam een Canadese holding de 
Amenkaanse zaak over, en Alcan Be
nelux was meteen geboren Met dus in 
ons land een vestiging in Herentals en 
een in Raeren 

Plots kon men het in '83 en '84 mee
maken dat er miljoenen winst werden 
gemaakt, vooral dank zij de bedrijvig
heid in Herentals 

Dit jaar evenwel boekte men na een 
half jaar alweer met minder dan 5 0 mil
joen verlies Het ziet ernaar uit dat het 
eigen vermogen van de firma is opge
bruikt Een hopeloze zaak dus om nog 
te hopen op overleven 

Toch blijkt de direktie nog enig klem 
heil te zien door precies de meest ren
dabele afdeling, die van Herentals, te 
willen sluiten Begnjpe wie kan 

VU-kopman Staf Driesen wil dnn-
gend werk maken van een federalise
ring van de ondernemingsraden bij de 
nationale of multinationale bednjven 

Andermaal is duidelijk gebleken dat 
de werknemers bij de neus worden ge
nomen, slechte informatie krijgen, voor 
een voldongen feit worden gesteld, en 
dat op deze wijze de bedienden en ar
beiders van het ene filiaal moeiteloos en 
straffeloos worden uitgespeeld tegen 
deze van een andere vestiging van het
zelfde bedrijf Waarbij bovendien di
kwijls blijkt dat het de Vlaamse werkne
mers zijn die het krisisgelag moeten be
talen Dikwij ls ook tegen alle 
bedrijfslogika in 

WEST-VLAANDEREN 
OKTOBER 

10 EEKLO: Voorstelling noodplan jongerenwerkloosheid door senator 
Oswald Van Ooteghem m de salons,,Mimosa", Aug Van Ackerstraat 
om 20 uur Org VU-Eeklo 

19 KALKEN: Groot Volksume-Herfstbal m zaal, ,Calcine" Koffiestraat 
Orkest The Musicals Aanvang 21 uur Org VU-Kalken 

19 GISTEL: Bal van de Volksunie in zaal ,,Ten Putte" met orkest de 
Zeekanters" Aanvang 20u30 Kaarten in voorverkoop bij de 

bestuursleden en cafe Uilenspiegel aan 100 fr Aan de zaal 120 fr 
Org VU-Gistel 

26 MOERKERKE: Jaarlijks afdelingsfeest of ,Het feest van de kameraad
schap" , uitreiking van de jaarlijke ,,schaal voor een trouw militant' 
door de arr voorzitter Spreekbeurt door lijstaanvoerder senator Guido 
Van In In het ,,Vissershuis" om 20 uur Organisatie VU-Damme 

VU-Damme op autokaravaan 
Volksunie Damme roept iedere wa-

genbezitter uit het Arr Brugge-Torhout 

op om zaterdag 12 oktober mee te nj-

den met de autokaravaan De karavaan 

zal hoofdzakelijk in het Coens-bastion 
'Damme) rondtoeren 

Verzamelen op het marktplein van 
Sijseleom 13uur Einde omstreeks 18 
uur 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie te r 
D a k w e r k e n 
V e r a n d e r i n g s w e r k e n 

ALPANROOF 

Tel 

Amenka le i 237 
2000 A n t w e r p e n 

na 19 u 0 3 - 2 3 8 8 8 4 0 

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

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

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

GELD 
Onmiddel l i jk te b e k o m e n bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f h u l z e n 6, Erpe 

Tel 053-781009 en 053-21.2757 

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

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.6475 

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-5821312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

CnTN STUDIO 
• J - i ^ DANN 
02-428 6984 

— Industriële fotografie 
— A/lode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-4781993 

Import Export 

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 r i k a t i e o n n s l a g e n - z a k o m s l a g e n 

m i g 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 

te l . 0 5 2 - 4 2 3 3 . 0 4 - 4 2 3 9 . 1 6 

DE PRIJSBREKER 
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 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing vxaterverwarmers 
schouvi/vegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
1090 Brussel Longtinstraat 126, 

Tel 4261939 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

Verzeker II goed 
en toch... 
goedkoper! 

ERKf NO VEDZFKERINCSMAKEUU* 

BREDABAAN161 BUS 2 2130 BRASSCHAAT TEL 03/651 48 17 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-4125 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

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 OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-3311 49 
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WÊmmm 

20 M^ 
Uittredend senator BOD Maes: 

„De Vlamingen hebben 
nog immer de VU hard nodig" 

ZAVENTEM. — Hij zetelt haast vijftien jaren onafge-
brol<en voor de Volksunie in de senaat. Telkens 
rechtstreeks verkozen. Nu staat hij zijn verkiesbare 
plaats op de lijst af aan een jongere. Wat niet meteen 
betekent dat Bob Maes afscheidt neemt van de politiek. 
Hij wil politiek bedrijvig blijven zolang het kan. 

EEN terugblik op een genera
tielang politiek werk, op de 
barnkaden en in het par

lement 
Waarom doet iemand aan 

politiek? 
Bob Maes: ,,Mijn eerste ge

dachte na de oorlog was zo snel 
mogelijk opnieuw politiek bedrijvig 
te worden Waarom'^ Waarom 
wordt iemand artiest '^ 

Het IS in elk kreatief vak een vi
rus dat u te pakken heeft en nim
mer loslaat Ik kreeg het, zoals dat 
vaak gebeurt, hoegenaamd met 
van thuis uit ingelepeld 

Leren luisteren 
Van mijn zestiende jaar af ben ik 

in de politiek gedoken Maar dan 
wel ,,klandestien" Thuis mocht 
mets geweten zijn, zeker met dat ik 
mij aktief tot het Vlaamsnationa-
lisme bekende 

Hoe komt dat allemaal Het fla-
mingantisme werd ons bijgebracht 
op het Koninklijk Ateneum in Brus
sel Niet via het onderwijs Maar 
door een prefekt die amper wat 
Brussels-Vloms kon spreken en 
veel studieprefekten die geen 
woord 'Vlaams' konden of wilden 
spreken Door vechtpartijen met 
franstaligen op de speelplaats Bo
vendien heb ik immer grote interes
se voor de geschiedenis gehad 

Ik schrok er met voor terug tij
dens de oorlog lid van de Blauw-
voetvendels te worden In mei '44 
(I) werd Ik lid van het VNV 

Men heeft mij een jaar in hech
tenis genomen, maar ik werd nooit 
veroordeeld 

Na de oorlog was het voor mij 
zonder aarzelen opnieuw politiek 
aan de slag gaan 

Een groot voordeel had ik Door
dat de familie met uitgesproken na
tionalistisch was (ik had bijvoor
beeld een nonkel in Engeland uit
geweken, en een andere die 
politiek gevangene was tijdens de 
oorlog) heb ik leren luisteren naar 
de mening van anderen Dat is zeer 
belangrijk in de politiek Niet alleen 
om zomaar argumenten van een 
andersdenkende of tegenstrever te 
aanhoren, maar ook om ze dan 
achteraf trefzeker te kunnen weer
leggen " 

Straatakties 
U heeft de geboorte van de VU 

meegemaakt. 
Bob Maes: ,Meteen na mijn vrij

lating heb ik mij ingezet voor volks
kunstgroepen en voor hulp aange-
vangenen In '46 deden wij de 
eerste plaktochten, vooral voor 
amnestie En zo is het politiek werk 
steads meer van mijn tijd gaan in
nemen Ik was erbij toen in 49 de 
Vlaamse Concentratie werd 

gesticht Op het einde van'50 heb 
ik de VMO gesticht, het was toen 
geen klem bier als flamingant,,op 
straat te durven komen" 

Jarenlang hebben wij in gans het 
land ettelijke straatakties gevoerd 
Zonder elektorale bedoelingen 

In '51 stapte ik over van de 
Vlaamse Concentratie naar het 
hoofdbestuur van de pas
opgerichte Volksunie Het bleef 
vooral lange tijd militantenwerk „op 
alle fronten" 

In '66 werd ik dan provinciaal 
VU- voorzitter voor Brabant en in 
'71 werd ik als tweede kandidaat op 
de senaatslijst verkozen " 

Haast anderhalf decennium m 
het parlement, heeft dat politiek 
werk U voldoening kunnen 
geven? 

Bob Maes: ,,lk blik terug op dat 
werk met nogal wat gemengde ge
voelens Alleszins is het voor elke 
parlementair boeiend het 'politiek 
gebeuren' van zeer dichtbij te kun
nen volgen, er intens bij betrokken 
te zijn 

Maar die 'betrokkenheid', zo heb 
ik ervaren, is veelal maar grote 
schijn Al te veel zijn parlementsle
den, ook van oppositiepartijen, me
despelers, gewild of ongewild 

Nochtans hebben wij, Vlaams-
nationalisten, in het parlement in al 
die jaren enorm veel bereikt En 
zulks blijkt duidelijk, achteraf beke
ken, zelfs met afhankelijk te zijn 
van het bekleden van een 
machtspositie in de regering 

Het bestaan en vooral de enor
me werking van de Volksunie heeft 
als resultaat dat bijvoorbeeld de 
Vlaamsgezindheid in brede knn-
gen IS toegenomen Kijk maar naar 
de — vanzelfsprekend opportu
nistische — verkiezingspropagan
da van de CVP-voorzitter van de 
Vlaamse regenng 

WIJ moeten het er klaarblijkelijk 
bijnemen dat anderen gaan lopen 
met de vruchten van ons politiek 
werk Al bij al vind ik wel dat wij met 
de VU enorm veel gepresteerd 
hebben 

Er zijn in al die jaren veel hinder
palen geweest, zoals het gebrek 
aan een goedgezinde pers Ettelij
ke keren hebben we het moeten 
meemaken dat politieke en ook 
wetgevende initiatieven van de VU 
in eerste instantie onder de koren
maat werden gestoken, maar even 
later plots wel enorm belangrijk ble
ken te zijn op het moment dat an
dere partijen onze voorstellen zon
der verpinken kopieerden 

Schouderklopjes 
Evenwel, de aktiviteit van de VU 

in het parlement — in kamer en se
naat — heeft ervoor gezorgd dat 
we vandaag met alle strubbelingen 

Uittredend senator Bob Maes is lijstduwer voor de VU-senaatslijst in 
Brussel- Halle- Vilvoorde 

die erbij horen een behoorlijk begin 
van Vlaamse staatsvorming heb
ben Zonder onze inzet, onze par
lementaire inbreng, onze straatak
ties en veel meer zou de Vlaamse 
gemeenschap vandaag hoege
naamd met kunnen verhopen dat 
het keurslijf van de unitaire Belgi
sche staat mettertijd definitief kan 
afgeworpen worden 

Frustrerend blijft wel dat een lid 
van de oppositie ondanks zijn hard 
werk, het trachten onder de knie 
krijgen van zoveel dossiers en ook 
te zorgen voor pertinente tussen
komsten in het parlement, er uitein
delijk met toe komt bij stemmingen 
gelijk te halen Ook al is men op di
verse politieke banken overtuigd 
van uw standpunt, bij behandeling 
van dossiers en de druk op de 
stemknop speelt desondanks veel
al het element 'vertrouwen in de re
gering' mee 

Achteraf blijven er dan de schou
derklopjes over , man uw tussen
komst was deskundig goed 

Toch hebben wij konkrete din
gen kunnen verwezenlijken Wat 
bijvoorbeeld mijn kommissiewerk 
in de senaat betreft de behoorlij
ke aanwezigheid van Vlamingen in 

het korps van legeren rijkswacht " 

Zelfs in politiek erg moeilijke 
momenten, zoals de Egmontpe-
riode, is LI de VU trouw ge
bleven... 

Bob Maes: ,,Ook al was ik er 
toen van overtuigd, en trouwens in 
al die jaren ook nog op andere mo
menten, dat de partij een ernstige 
vergissing beging, toch was er voor 
mij geen goede reden om de partij 
te verlaten 

Voor mij blijft de Volksunie 'het 
beste middel' om onze Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd te dienen Me

ningsverschillen dienen binnen de 
partij zelf opgelost te worden 

Verheugend vind ik dat het poli
tiek personeel, ookbijde VU, met
tertijd een groter wetgevend-
technische bekwaamheid aan de 
dag legt Maar wat betreft de revo
lutionaire elan, het spontane idea
lisme, vrees ik dat we te weinig lei
dinggevende 'figuren' hebben 

Ook alweer door het gebrek aan 
goedgezinde pers is het met mak
kelijk het parlementaire werk aan 
de man te brengen Gaan wij tij
dens belangrijke politieke debatten 
behoorlijk dwarsliggen, dan wordt 
ons obstruktie verweten Doen we 
het bij een andere keer behoedza
mer, dan wordt ons een gebrek aan 
kombativiteit aangewreven Zulks 
zijn we evenwel gewoon, niemand 
zal ons ervan kunnen weerhouden 
aan de weg te blijven timmeren 
Krijgt de Vlaamse staat konkrete 
gestalte dan zal het dank zij de VU 
zijn " 

Plichtsverzuim 
Werkt de tijd m ons voor- of na

deel? Zeker wat betreft de situ
atie van de Vlamingen in het 
Brusselse? 

Bob Maes •.,,We kunnen met on
geduldig genoeg zijn om onze 
rechten af te dwingen Wat de fa
ciliteiten betreft speelt de tijd duide
lijk in ons nadeel Van die 'tijdelijk
heid' IS al lang geen sprake meer, 
erger nog, zelfs arresten van de 
Raad van State en andere juridi
sche uitspraken worden hoege
naamd met nagevolgd Het is een 
enorme verantwoordelijkheid, door 
hun plichtsverzuim, die de partijen 
van de drie grote zuilen op zich 
dragen 

Anderzijds is het mijn overtui
ging dat op Vlaams-Brabant met 
meer die grote frankofone bedrei
ging berust als pakweg tien jaren 
geleden Het is een resultaat van 
het harde werk van de Vlaamsna-
tionalisten 

Wat dit betreft, en alleen wat dit 
betreft, kan er geen sprake zijn van 
een ommekeer onder geen be
ding kan er een halfslachtige oplos
sing aanvaard worden voor de po
litieke ontvoogding van de Vlamin
gen in Brussel, de randgemeenten 
en Vlaams-Brabant We moeten bij 
nieuwe onderhandelingen het vol
le pond opeisen, zo bijvoorbeeld 
de pariteit in de top van het Brus
sels bestuur" (hds) 
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