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zondag 18 oktober 1981 om 14 u.. Koninklijk Circus, in het hart van BRUSSEL 

Eerste minister Eyskens, met de helft van zijn ont
slagnemende équipe, hebben verleden zondagavond 
op een perskonferentie glunderend meegedeeld dat de 
Belgische frank niet werd gedevalueerd. Als men 
Eyskens mocht geloven, dan was onze munt zelfs 
versterkt uit de devaluatie- en opwaarderingsronde 
van het monetair EG-komitee gekomen. En de ontslag
nemende eerste minister zegde gulhartig, dat de nieu
we pariteiten in ieder geval goed zouden blijven tot 
b e g ^ 1983. 

Op de valreep van zijn ambtstermijn bewijst Mark 
Eyskens eens te meer, dat hij in feite slechts een kwak
zalver is. De Belgische frank is aan devaluatie ont
snapt, omdat Eyskens in het monetair EG-komitee de 
juridische stellüig liet verdedigen dat devaluatie geen 
lopende zaak is en dus niet kan beslist worden door 
een ontslagnemende regering. De Europese partners 
hadden de kneep door. Maar in dat milieu, onder poli
tieke vrienden en geestesgenoten, is men al eens 
genadig. Men bespaarde de Belgische regering de 
katastrofe, om vlak na een devaluatie naa r de kiezer 
te moeten. Zulke vriendendiensten komen nog wel 
voori zo kreeg de Franse frank in het voorbije voor
jaar enig respijt, omdat Giscard d'Estaing n a a r de kie
zer moest 

De frank van Eyskens 
Ondanks het triomfgekraai van Eyskens blijft de 

Belgische frank de zieke munt van Europa. Hij is de 
facto gedevalueerd ten overstaan van de mark en de 
gulden. Het enige dat nog niet is gebeurd, is de formele 
aanpassing van de pariteit. Dat dreigt echter straks te 
komen, na 8 november, als de kiezer niet meer kan 
terugbijten. 

Het triomfgekraai van Mark Eyskens zinderde nog 
na, toen minister van Financiën Vandeputte tijdens 
een spreekbeurt te Antwerpen een heel ander geluid 
liet horen. De 73-jarige Vandeputte is, na een kortston
dige ministeriële loopbaan, aan zijn politieke fin de 
carrière toe en durft dus wel eens openhartiger te zijn. 
„De reputatie van België", zo zegde hij te Antwerpen, 
,Js in het buitenland onder liet nulpunt gedaald." En 
hij vertelde hoe, op de vergadering van het Internatio
naal Muntfonds verleden week, zijn medewerkers „de 
bele tijd de band openhielden om te lenen, in om bet 
even welke munt, bij eender welk land." 

Ziedaar het schitterend resultaat van het kleurenbe-
wind: België op zijn gat, met een plaatje „ik ben lam" 
op de borst en de bedelnap tussen de benen. 

En in die armoede worden wij meegesleurd. Waa r 
heeft Vlaanderen dat verdiend? Uit een recente studie 
van ekonomisten van de Leuvense universiteit blijkt, 
dat 97,4 t.h. van het totale overheidstekort veroorzaakt 
wordt door Brussel en Wallonië voor het jaar 1979. Als 
men dat in centen en per hoofd van de bevolking om
rekent, worden de cijfers nog sprekender: indien men 
het tekort voor gans België zou indexeren op 100 fr. 
per inwoner, dan is er voor iedere Waal een tekort van 
245 fr., voor iedere Brusselaar een van 160 fr. en voor 
iedere Vlaming slechts 5 fr. 

Vlaanderen zit dus, ondanks de nijpende krisis, 
maa r heel eventjes in de rode cijfers. Moest Vlaande
ren zijn eigen pot koken, dan zou het behoren tot de 
sterke groep in Europa, zoals Nederland en Duitsland. 
We zouden gezonde openbare financies hebben, een 
gezonde ekonomie, een stabiele munt zoals de mark of 
de gulden. En mits een inspanning zouden we uit de 
rode cijfers blijven. 

Op 8 november hebben de Vlamingen de mogelijk
heid om te kiezen, welke toekomst het zal worden: Bel
gische armoede of Vlaamse welvaarti 

tvo 

De heksen van Komen vliegen weer 
Midden in de verkiezings
strijd zijn de heksen van Ko
men terug op hun bezemsteel 
gekropen. De Waalse onder
wijsminister was reeds sinds 
dagen een spelletje van kat 
en muis aan het spelen met 
de kinderen van het Vlaamse 
schooltje. Hij weigerde een 
afwijking op de minimumnor
men toe te staan. Hij beweer
de dat deze kwestie niet als 
een „lopende zaak" door hem 
alleen kon worden afgehan
deld, maar dat de ganse rege
ring er over moest beslissen. 
Men begrijpt slechts de hele 
hatelijke onwil die achter 
deze weigering schuilt, als 
men twee „lopende zaken" 
vergelijkt De Walen, inclusief 
Busquin, vinden het de nor
maalste zaak ter wereld dat 
bij wijze van „lopende zaak" 
ettelijke miljarden aan het 
Waalse staal worden gege
ven. Maar als het gaat over 
het voortbetalen van de wed
de van 2 — zegge en schrijve 
twee — Vlaamse leerkrach
ten te Komen, dan blijkt dat 
plots geen lopende maar een 
staatszaak te zijn. 

Eyskens heeft de zaak zoveel 
dagen laten aanrotten, dat PS-
voorzitter Spitaels de kans 
kreeg om van de Komense 
heksenbezem een strijdros 
voor de verkiezingen te ma
ken. Het bureau van de Waalse 
socialistische partij — sinds 
jaren de gepriviligeerde rege
ringspartner van de CVP — 
heeft zich dinsdag een hele 
vergadering lang gebogen 
over „het dossier" van de 
Vlaamse school te Komen. De 
heren hebben blijkbaar niets 
anders en beters te doen dan, 
in volle krisistijd en op het 
ogenblik dat het miljardente-
kort van de begroting nog 
steeds aan het oplopen is, een 
voormiddag te besteden aan 
een gesprek over de beste 
manier waarop men van een 
dozijn Vlaamse kinderen een 
verkiezingsstunt kan maken. 

De Komense heksensabbat 
bewijst ten overvloede, dat 
met de Walen geen enkel zin
nig gesprek meer is te voeren, 
over geen enkel onderwerp. 
Als dank voor de vrijgevigheid 
en de lankmoedigheid waar
mee Eyskens de staalmiljarden 
naar Wallonië heeft gescho

ven, krijgt de ontslagnemende 
eerste minister de Komense 
pad in zijn regeringskorf ge
schoven. 
Spitaels is verontwaardigd, 
veinst hij, omdat het schooltje 
er nog altijd is na een jaar en 
omdat in datzelfde jaar het lint 
voor de weg Pecq—Armentiè-
res nog niet werd geknipt Zo 
wreekt zich de ongelooflijk laf
fe lichtzinnigheid, waarmee de 
CVP destijds de koehandel op
zette tussen de snelweg en de 
school. 
Uiteindelijk zal Eyskens de 

knoop waarschijnlijk doorhak
ken en het schooltje verder 
laten sukkelen. Zal hij het lef 
hebben om dan de Komense 
koehandel ten tweede male te 
verkopen als een Vlaamse 
„triomf' van hemzelf en zijn 
partij? 

Want dit is de vieze achter
grond van de Komense affaire; 
zowel de PS in Wallonië als de 
CVP in Vlaanderen zullen niet 
nalaten, een dozijn kinderen uit 
te persen als elektorale citroe
nen. 
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m Brieven 

DANKBRIEFJE 

Langs deze weg wil ik allen danken 
voor de blijken van sympatie, medele
ven en wensen voor een spoedig 
herstel die ik van alle zijden mocht 
ontsrangen. Zij hebben mij zeer veel 
deugd gedaan en mij tevens het besef 
gegeven dat ik er, ondanks mijn ge
dwongen inaktiviteit nog steeds bij 
hoor. 
Helaas zal ik er voor de harde en korte 
verkiezingsstrijd die reeds begonnen 
is, niet bij kunnen zijn, hoe graag ik dit 
ook zou gewild hebben. 
Daarom, beste vrienden, vraag ik aan 
allen dat wij samen, eendrachtig onze 
krachten zouden bundelen om tot een 
goed resultaat te komen, onze Vlaam
se gemeenschap ten l>ate. Nu de 
kiesplnht tot 18 jaar teruggebracht 
werd mogen wij zeker de jongeren 
niet vergeten, want voor hen hangt er 
hun toekomst van af. 

Luk Vandanwinckel, 
pjL A k a d Z h - 3216 

3041 PdlmilMi« 
Sakratwis Wl l ly K u i i p w * 

TE OPTIMISTISCH 

Met veel interesse lezen we steeds 
de rubriek over de Taalklachtenbus 
en brengen hierbij graag een eresalut 
aan de onvermoeibare werker, sena
tor Vandezande, die steeds bereid is 
ons van advies te dienea 
In „WU" van 17 september 1981 heeft 
men het over de verzekeringsmaat
schappij Zurich. Het is inderdaad een 
onloochenbaar feit en we kunnen 
ervan meepraten dat de taaitoestan
den bij dit bedrijf verbeterd zijn. Jam
mer genoeg is het artikeltje te optimis
tisch opgesteld! 
De heer Jaumain, de huidige direkteur 
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van Zurich, heeft ons bij zijn ambts
aanvaarding schriftelijk tievestigd dat 
de firma de taalwet en -dekreet kor-
rekt zou toepassen. 
De realiteit Is nochtans heel anders. 
Op het gebied van de ondernemings
raad wordt het Nederiands nog 
steeds als een assepoestertje behan
deld en houdt men het been stijf wat 
de taalwet betreft 
Ondanks het advies nr. 13023 van de 
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 
betreffende de groene kaarten, gaat 
Zurich onverminderd verder met het 
verspreiden van Frans-Nederiandse 
kaarten. 

E Wieme, Werkgroep 
taalgebruik ANV 

DE BLIJVENDE 

GENEGEERDEN 

Gepenskxieerden zijn in aantal 
'n machtig geheel. Velen van hen ont
beren nog steeds hun bestaanswaar-
dig deel. Zij zijn niet tevreden met de 
resten van de dis want zij fiebben de 
welstand bewerkt die er nu is. Op onze 
inspraak wordt wel éénmaal beroep 
gedaan en dit wanneer wij in het 
kieshokje moeten staan. Dan kunnen 
alle kleurpartijen weer alles bek>ven 
„een hennel op aarde" als men ze maar 
wil gek>ven. Vergeet dan maar spoedig 
hun bek>ftevolle wenken want 't is aan 
eigen belang dat ze zullen denken. Zij 
moeten zfch nu voor goed in 't hoofd 
prenten dat we ook mensen zijn en 
recht hebben op centen. Kuddegeest 
en syrxjikalisme mogen nu niet domi
neren, zo kan onze eigen overtuiging 
fiet tij doen keren. Veroordeel maar 
beslist dit kleurpolltieke gedoe, stem 
Vlaams-federaal, al het andere zijn we 
moe. 

J. V.d.a, Gent 

POSTZEGELDOSSIER 

De opsomming van de vaderlands 
(portemenee) lievende verenigingen, 
die allemaal mee hebben gesnoept uit 
de pot van die opbrengsten toeslagze
gels in de jaren 1978,79 en 1980, is wel 
biezonder leerrijk. Hoeveel Vlaamse 
verenigingen daaronder waren? Lees 
en oordeel zelf: 

F.NAAP.G. Home St-Ode 
1.000.000 fr.; Union Natronale des 
Fonctionalres Résistants de R.T.T. 
Gent 175.000 fr.; Internationale Weer
standsgroeperingen CA.R., U.SAR, 
U.FAS., U.lfl.D. (op Franstalige reke
ning GMB) 795279 fr.; O.NAC. Oeu
vre nationale des Anciens Combat-
tants et Vtetimes de la Guerre, Bruxe^ 
les 300.000 fr.; UnK>n Nationale des 
Résistants de la Régie de TélépfK>nes 
et Télégraphie, Brux 50.000 fr.; Spécial 
Forces Oub, Brux 50.000 fr.; Fonds de 
Solkterité G. Truffaut, Üége 150.000 fr.; 
Fonprisd (Fons de Prisonniers poHti-
ques), Bruxelles 250.000 fr.; La Maison 
de la Resistance. Bruxelles 50.000 fr.; 
Fratemelle des Amk:ales de Camps et 
Prisons Nazies, Bruxelles 225.000 fr.; 
Féd. Natk>nale des Anciens Prison
niers de Guerre, Bruxelles 900.000 fr.; 
Servk^e sociale de rArmée secrete, 
Bruxelles 50.0(X>fr.; Fonds des plus 

grands Mutiiés de Guerre, Brux 
100.000 fr.; Fondatton Auswitz, Bnjx 
450.000 fr.; Comité international de Da
chau, Brux 50.000 fr.; Fanfare Anciens 
Prisonniers de Guerre ó Boussu, Bous-
su 250.000 fr.; (Donféderatksn Nattona-
Ie des Prisonniers poUtk^ues, Mons 
50.000 fr.; Fédératkin natk>nale de de
portee, Mons 100.000 fr.; enz. 

En waar moet men dan nog Xes amis 
de l'ilöt sacré, Bruxelles" met hun 
50.(XX> fr. rangschikken. Bij die andere 
Club des Amis de Manneke-PSs, die 
50.(XX)fr. kregen om het toerisme in 
Brussel te bevorderen? 

J.M.V.D„ St-M.-Utam 

Wt| ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m. evenals scheld- en smaad-
bneven Oe andere publiceren wi|, 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wit behouden ons dan ook het recht 
voor brieven m te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de mhoud te veranderen. 
De opmie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS niet noodzakelt|k de onze 

Oe redaktte 

zo^K€ec}€ 
• 31-jarige alleenstaande 
vrouw zoekt een betrekking in 
keuken of ondertKHjdsdienst In 't 
Brusselse of ten westen ervan. 
Inl.: zich wenden tot Dr. J. Valke
niers (02-569.16.04). 

• Toekomstig paar, verpleger 
en kinesiste, zoekt werk in omge
ving van Ninove. Mag t>reed ge
zien worden. Voor inl.: zich wen
den volksvertegenwoordiger dr 
J. Valkeniers (02-569.16.04). 

• 17-jarige jongeman met diplo
ma A3 tuinbouw, zoekt gepaste 
betrekking in Brusselse of wes
ten van Brabant, Vlaaois Brabant 
• 20-jarig meisje met dipbma 
A3 Bureelwerken, zoekt gepaste 
betrekking in Brussel of Vlaams-
Brabant Voor inl.: zteh wenden 
dr J. Valkeniers, volksvertegen
woordiger, tel. 02-569.16.04. 

• 21-jarig meisje met A2-diplo-
ma bureelwerken en een hos-
tess-getuigschrift zoekt een ge
paste betrekking in het Brusselse 
of westen van Brussel. Restau
rants en bars gelieven zich te 
onthouden. Ook een stage is 
welkom. Inl.: volksvertegenwoor
diger dr J. Valkeniers (02-
569.16.04). 

• Belangrijke verzekerings
groep zoekt bedienden-buiten
dienst Bedlendenkontrakt on
kostenvergoeding + autoverze
kering. Zo vlug mogelijk kontakt 
opnemen met volksvertegen
woordiger Jan Caudron te Aalst 
op het nummer 053-21.14.97 of 
op het nummer 02-427.14.47 en 
dit tussen 19 en 21 uur AA-890 

• Wie kan een scfKX>lverlater 
aan weri< helpen? Hij werd in 
1964 geboren en woont in Hof-
stade-Aalst Vanaf 29 september 
a.s. is hij stempelgerechtigd. Hij 
heeft een diploma Lager Secun
dair Voorkeur gaat uit naar bu-
reelwerk aUeriei. 
Wie helpen kan, belt naar volks
vertegenwoordiger Jan Cau
dron, Aalst tel. 053-21.14S7. 

AA/MDG/0567 

De onvoltooide groncJwet, een politiek (dossier. 
De relatie ACV-CVP. Gesprek met Kha(jafi. 
Een Vlaams ontwikkelingsprojekt in Kenia. 

„La Nomenclatura", een boek over de 
Russische Hoge Kringen. Asterix(in kleur). 

Enz... enz... nu in Knack. 45 fr. 

voor een gratis proefnummer 
sturen naar Knack, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 

Naam O Adres 

Postnr _ Gemeente. 

• Kinderverzorgster, geboren 
3-11-57 en wonende te Aalst-
Erembodegem zoekt een pas
send werk. Met vrucht volbracht 
zij 2000 uren stage en behaakje 
haar brevet 
Wie haar een steuntje wil geven, 
neme kontakt op met volksverte
genwoordiger Jan Caudron, 
Aalst op telefoonnummer 053-
21.14.97. 

AA/MDG/0569 
• Jonge man — zonder diplo
ma's — enkel lager onderwijs, 
stempelgerechtigd zoekt werk. Is 
het vragen en bedelen beu. Wie 
of wat doet of kan hieraan iets 
doen? Neem kontakt op met 
volksvertegenwoordiger Jan 
Caudron, mevr Marcelle Tack-
De Ganck, Pontstraat 27, 9300 
Aalst 053-21.14.97. 

AA/MDG/0570 

• Dame, 43 jaar zoekt een 
deeltijdse betrekking als bedien
de. Zij heeft reeds 19 jaar erva
ring in bureelwerk. Betrokkene is 
in het bezit van een diploma van 
3 jaar Handel en heeft daarna 
een kursus steno-daktylo Neder
lands/Frans gevolgd. 
Belangstellenden kunnen zk:h 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Bomers — ofwel Lier-
sesteenweg 11 te 2580 Sint-Ka-
telijne-Waver, tel. 015/21.79.00; 
ofwel via het Vlaams-Natkmaal 
Centrum voor Mensen met Vra
gen, D. Boucherystraat 7 te 2800 
Mechelen, tel. 015/20.95.14 tij
dens de kantooruren — ref. nr. 
2512/167. 

• Jonge schrijnwerker met 
specializatie, en ervaring op dark 
zoekt werk wegens reorganiza-
tie vorige werkgever. Voor inl. 
zfch wenden volkvertegenw. dr. 
J. Valkeniers, 02/569.16.04 

• Jonge man, 31 jaar, van be
roep bediende met diploma 
A6-A2 moderne talen, zoekt drin
gend een passende betrekking. 
Leest en schrijft N.F.E. en D. en 
heeft notities van Spaans en Ita-
liaana Voor inlk^tingen zfch 
wenden: O. Van Ooteghem .-
senator, Oud-strijdersstraat 29, 
^219 Gentbrugge, tel. 
091-30.7Z87. 

• Over te nemen te Peutie t>ij 
Vilvoorde (Brabant) wegens fa
miliale omstandigheden — fri
tuur, restaurant café, feestzaal. 
Voordelige voorwaarden. Ge-
waartxN-gde kliënteel. Belangstel
lenden kunnen zch wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, üersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver, of te
lefonisch op het nummer 015-
21.79.00 ref. nr 2286. 
• Weduwe (48 jJ uit Duffel, 
zoekt dringend werk na het 
schielijk overiijden van haar echt
genoot Zij behaalde het dipk)ma 
van Lager MKldelt>aar HarxJel, 
het laatste jaar Hoger MkJdel-
baar Handel heeft zij niet volein
digd. Zij IS bereid deeltijdse ar
beid te aanvaarden. Vroeger was 
zij werkzaam als telefoniste en 
verrichte bureelwerk in een ac-
countantsfimna. 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, üersesteen
weg 111 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver, of telefonisch op het 
nummer 015-21.79.00 ref. nr 
2496. 

• Jonge licentiate (22 jJ in de 
moderne geschiedenis (KUL) 
zoekt een job waar kreativiteit en 
ondernemingszin aan bod kun-, 
nen komen. l 
Telefonisch te bereiken op nr 
013/44.12.32. 

• 25-jarige A6-A1 bedrijfsbe
heer en boekhouding zoekt een 
gepaste betrekking in het Brus
selse. Voor inlichtingen zich wen
den Dr J. Valkeniers 02-
569.16.04. 

• 42-jarige gehuwde dame 
zoekt een betrekking in de on-
derhoudsdienst van banken of 
ateliers op de as Brussel Ninove 
of in het Brusselse. Voor ml. zich 
w. volksvert Dr J. Valkeniers, tel. 
569.16.04. 
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Mensen 

Van Haegendoren 
gelauwerd 

In de rand van het 38ste Alge
meen Nederlands Kongres wer
den verleden vrijdag door het 
Algemeen Nederlands Verbond 
de Visser-Neerlandiaprijzen uit
gereikt. 

Twee van de vijf persoonlijke 
prijzen werden uitgereikt aan 
topfiguren uit de Vlaamse Bewe
ging: gewezen VU-senator Mau-
rits Van Haegendoren „voor zijn 
grote verdiensten en ijver voor 
de samenwerking tussen Noord 

en Zuid", en Davidsfondsvoorzit-
ter Clem De Ridder „voor zijn 
persoonlijke inspanningen ten 
behoeve van de Vlaamse Ge
meenschap". De vier welzijnsprij-
zen gingen naar Amnesty Inter
national Nederland en Vlaande
ren, de Brusselse Welzijnsraad, 
„Oikonde" en „De Regenboog". 
De prijzen werden uitgereikt 
door ANV-voorzitter Rik Fayat, 
W. Van Andel van het Visser 
Neerlandiakomitee en Vlaamse 
Raadvoorzitter Rik Boel. 

m 

Jean Hallet 
of zijn 
dubbelganger? 
Elders in ons blad schrijft dio 
Genes een kursiefje over de 
scheepvaart van P.W. Segers en 
zijn genodigden. Onder de geno
digden aan boord van de Flan-
dria-24 werd verleden zaterdag 
opgemerkt en herkend de heer 
Jean Hallet, grote baas van de 
kristelijke ziekenbonden in Wal
lonië en voorzitter van de be-
heerraad van de RTB-f. 
De organizatie van Hallet ont

kende deze week, dat de man 
aanwezig zou zijn geweest op de 
Flandria-24 en voegde er zelfs 
aan toe dat Hallet die dag ziek 
was. 

Jawel, zeeziek misschien van het 
spelevaren op de Schelde. Of 
heeft Hallet een eeneiige twee
lingbroer? Tenzij er een andere 
dubbelganger te Antwerpen aan 
boord stapte-

Gendebien 
verlaat het RW 
Omdat hij het niet eens is met de 
strakke binding tussen het PDF en 
zijn partij, heeft Gendebien het 

Geens opent 
de kiesstrijd 
Minister Geens heeft zijn kies
strijd dezer dagen geopend op 

Deze week dit... 
De propagandamachine voor de 
verkiezingen begint warm te 
lopen. Weldra zullen de eerste 
publicaties van de partijen 
verschijnen op borden en 
muren. De brievenbussen zullen 
weeral te klein blijken. De 
traditionele partijen zullen hun 
verkiezingsbrochures van de 
jongste jaren een beetje 
aanpassen aan de 
omstandigheden, terug laten 
drukken en op de brave burger 
afsturen. Meestal dezelfde 
koppen, die al jarenlang de 
mooiste teorieën verkofien, 
zullen lief glimlachend bedelen 
om de stem van de mensen die 
toch zo belangrijk zijn. 
Intussen hebben zij door hun 
grenzeloze machteloosheid de 
afkeer van die mensen 
opgewekt. Best te begrijpen 
overigens. Hoe dan ook: 
alhoewel het spreekwoord luidt 
dat beloven geen geld kost 
zullen honderden miljoenen 
uitgegeven worden. Totaal 
nutteloos en verkwistend. Zeker 
in een krisistijd, waann de 
staatskas in feite failliet moet 
verklaard worden. Zeker in een 
tijd van onrustige onzekerheid 
over de werkgelegenheid, de 
pensioenen, de toekomst, de 
internationale vrede. . ^ 

Ik heb namens de Volksunie" 
gepoogd met alle partijen een 
kontrakt af te sluiten om de 

verkiezingspropaganda te 
beperken. Als elke partij 
demokratisch de gelegenheid 
krijgt aan elke kiezer zijn 
kandidaten en programma voor 
te stellen, is de noodzakelijke 
informatie vervuld. Dan is het de 
beurt aan de burger om een 
keuze te doen. Waarom de 
kiezer overdonderen? Kan men 
nog spreken van demokratie als 
sommige partijen en kandidaten 
hun eigen rijkdom en de 
miljoenen van „in geldnood 
verkerende" ondernemers 
misbruiken? Zijn de 
demokratische gelijke kansen 
dan nog gewaarborgd? Neen, 
zeker niet 
Onze oproep tot soberheid 
werd door geen enkele partij 
beantwoord. De Volksunie is 
hierdoor verplicht meer te doen 
dan ze in feite kan. De 
propagandistische inspanningen 
snijden diep in ons vlees en 
zeker in onze partijkas en in de 
geldbeugel van onze 
sympatizanten. 
Het MOET want het komt er 
deze keer op aan. Het is erop of 
eronder. Niet met de partij. Wel 
met het lot van onze Vlaamse 
mensen. Het herstel van de 
ekonomische draagkracht van 
de Vlaamse bedrijven, een 
vernieuwende industriële 
aktiviteit, de zekerheid over de 
job en de sociale voorzieningen 

zoals pensioenen, kinderbijslagen 
en ziektevergoedingen zijn 
afhankelijk; van de mogelijkheid 
om Vlaams geld in eigen handen 
te houden. De verkiezingsuitslag 
van de Volksunie zal bepalend 
zijn voor het al dan niet 
verwezenlijken van het 
zelfbestuur in een Vlaamse 
Staat 
Onze opdracht is uniek. Onze 
verantwoordelijkheid is dan ook 
zeer groot 
Daarom is het voor ELKE 
Vlaams-nationalist de verdomde 
plicht zichzelf weg te cijferen, al 
de reële of vermeende 
tegenstellingen op zij te zetten 
en alles te vermijden wat de 
eendracht kan verminken. 
Meer nog: ik wil van elke lezer 
vragen zijn aandeel te leveren in 
deze korte strijd. Spreek of 
schrijf erover. Pak je 
familieleden, buren en vrienden 
aan. Hang een affiche voor je 
raam. In één woord: getuig van 
je Vlaams-nationale en 
Volksunie-standpunten. 

Rassemblement Wallon verlaten. 
Vier van de tien RW-parlementsle-
den, vier ondervoorzitters en de 
sekretaris-generaal van het RW 
waren het met hem eens, maar 
hebben (voorlopig) de stap buiten 
de partij niet gezet Gendebien 
zelf zegde, in de p>olitiek te zullen 
blijven en kortelings mee te delen 
hoe en in welke formatie. 

Opnieuw is het RW een duiventil 
gebleken. Jean Gol, thans voorzit
ter van de liberale PRL, sloeg 
eveneens de deur van het RW 
dicht samen met professor Fran
cois Perin en gewezen staatsse-
kretaris Etienne Knoops. 

Het RW heeft altijd de traditie en 
de stevige basis gemist die de 
federalisten in Vlaanderen wél 
hebbea Daarenboven staan heel 
wat Walen afkeng tegen een 
strakke as Brussel-Wallonië: de 
onverbreekbare eenheid van de 
francité in België is een fiktie. 

Vic ANCIAUX 

een informatie-avond, tijdens de
welke hij — in zijn funkte van 
adjunkt-minister van Onderwijs — 
vooral onderwijsproblemen be
handelde. 
Het vergt wel geen betoog, dat 
Geens met geen enkel woord ge
rept heeft over het feit dat de 
beperkte herzieningsmogelijkheid 
van de grondwet zoals ze door 
zijn fjartij en de aftredende rege
ring werd gewild, eens te meer 
geen opening laat op federalize-
ring van het onderwijs. 

Kurieuze kultuurautonomie-op-z'n-
Belgisch, die het onderwijs gevan
gen houdt in een strak unitair 
keurslijf. 

Mikpunt Staf 
De Doncker? 
Het VU-lid van de Brabantse 
bestendige deputatie Staf De 
Doncker werd aangehouden on
der verdenking van passieve 
korruptie. Zolang geen schuld is 
bewezen, moet iedere betichte 
als onschuldig worden be
schouwd. We zouden er geen 
moeite mee hebben sereen op 
het resultaat van onderzoek en 
uitspraak te wachten, ware het 
niet dat het in opspraak brengen 
van Staf De Doncker wonderwel 
samenvalt met de opening van 
de verkiezingsstrijd. In het Pajot-
tenland gonst het van geruchten 
over een machinatie en wie daar
achter zitten. 

Dat deel van de zaak zal ook wel 
eens bekend worden- maar dan 
liggen de verkiezingen al achter 
de rug -
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500.000 
Vlamingen 
niet 
vertegen
woordigd! 
Tijdens het Kamerdebat eiste Ka
merlid Willy Desaeyere namens 
de Volksunie een onmiddellijke 
aanpassing van het aantal parle
mentszetels aan de bevolkingscij
fers. 
In verhouding tot zijn bevolking 
beschikt WaHonië nog steeds over 
meer Kamerzetels dan Vlaande
ren. Daar v»(aar in Waltonië 46.129 
inwoners één Kamerlid afvaardi
gen, zijn daarvoor in Vlaanderen 
52.168 inwoners nodig of 6.039 
inwoners meer. In het totaal zijn 
meer dan een half miljoen Vlamin
gen niet vertegenwoordigd in het 
Parlement 
Minister Busquin van Binnenland
se Zaken is blijkbaar wel in staat 
werk te maken van het stemrecht 
voor de achttienjarigen — wat 
toegejuk:hd wordt — maar aan 
Vlaanderen geven waarop het 
recht heeft, daaraan denkt hij zelfs 
niet De resuhaten van de voVcstei-
ling legt hij netjes naaet znh neer. 

Anwar Sadat tijdens het militair défilé in een voor
stad van Kairo. Een paar ogenblikken later zou hij 
door zijn eigen militairen neergeschoten worden. Na 
de Camp Davidakkoorden van 1978 werd Sadat 
voor de enen een verzoeningsfiguur — hij kreeg de 
Nobelprijs voor de Vrede — en voor de anderen 

een verrader. De toekomst zal uitwijzen of zijn 
vredespogingen de juiste stappen waren om in het 
gistende Nabije Oosten de langverwachte rust te 
brengen. Na de aanslag op de paus eetxier dit jaar 
gaat de reeks aanslagen op werekifiguren verder. 
De weg naar de vrede wordt almaar smaller-

Eerste 
klappen 
De eerste klappen van deze ver
kiezingscampagne zijn reeds ge

vallen. Tijdens het voorbije week
einde kregen twee plakkers van 
het RAD een flinke pandoering 
van PS-schepen Verhasselt van 
Molenbeek en zijn „knokploeg". 
Die Verhasselt is geen onbeken
de bij de Brusselse plakkers. 
Tijdens de Europese verkiezin
gen van 1979 werd een van de 
zonen van voorzitter Vic Anciaux 
zo zwaar toegetakeld dat hij in 
het ziekenhuis diende opgeno
men te worden. Over de klacht 
die toen ingediend werd tegen de 
Schepen, werd nadien niets meer 
vernomen- Misschien heeft zijn 
partijgenoot en minister van Jus
titie, Moureaux, daarover enige 
weet-

ACW contra 
CVP 
Het Algemeen Kristelijk Wer
kersverbond (ACW) pleit voor de 
regionalizering van alle indus
triële sektoren, ook van degene 
die momenteel nog tot de natio
nale bevoegdheid behoren: staal, 
textiel, steenkolen, scheepsbouw 
en holglas. 
Vermits het ACW de overkoepe
lende organizatie is van de ver
schillende takken van de kriste-
lijke arbeidersbeweging, kan ge
rust gesteld worden dat heel die 
kristelijke arbeidersbeweging 
een regionalizering van de staal-
nijverheid voorstaat Behalve 
dan de CVP-mandatarissen met 
ACW-strekking? 
Want volgens voorzitter Tinde-
mans blijft de CVP er voorstan
der van dat het staal nationaal 
blijft, zoals de partij steeds heeft 
verklaard. 

Busquin en 
de Komense 
school 
De Waalse Onderwijsminister 
Busquin vindt wel dat de ontslag
nemende regering miljarden aan 
het Waalse staal mag geven en 
dat dit te beschouwen is als een 
„bpende zaak". Wanneer echter 
een beslissing moet genomen 
worden die er zich in feite toe 
beperkt dat voor de Vlaamse 
schooi te Komen twee leerkrach
ten verder betaald moeten wor
den, dan noemt hij dat een zaak 
van het allerhoogste belang die 
door de hele regering moet beslist 
worden. 

Zo zijn ze allebei kontent Busquin, 
omdat hij ten overstaan van zijn 

kiezers kan doorgaan als de on
verzettelijke wallingant En de 
Vlaamse CVP-ministers, die op
nieuw een „triomf kunnen aan
kondigen, als de logische beslis
sing valt dat het schooltje gewoon 
verder gaat 

wacht worden? Of zal hij deze 
koehandel nog wat aandikken oiet 
extra-veriichting op de express
weg? 

Open of dicht? 
Ook het Vlaamse schooltje van 
Komen is in elektoraal vaarwater 
terechtgekomen. De Waalse so
cialisten van Spitaels hebben het 
nodig geacht het lot van een twin
tigtal Vlaamse kinderen te koppe
len aan de stembus. Alle middelen 
lijken Spitaels wel goed om het 
veriies van zijn partij in te dijken. 
De uiteindelijke beslissing over de 
Vlaamse school van Komen be
rust bij minister Busquin van Na
tionale Opvoeding. Ook al een 
Waalse socialist Deze is van oor
deel dat het om een regeringszaak 
gaat vermits de school een geheel 
Vormt met de ekspressweg Pecq-
Armentières, een erfenis van Mar
tens en zijn Vlaamse kollega's. 
Mag er van Eyskens beter ver-

RW en RPW 
Wat sedert enige tijd in de lucht 
hing, is dan toch eindelijk ge
beurd: het Rassemblement Wal
len is uiteengespat De beslis
sing om met het FDF een kartel 
te vormen heeft tot de uiteindelij
ke breuk geleid. 

Geen nood evenwel, de dissi
denten met Gendebien op kop 
zijn niet lang bij de pakken blij
ven zitten. Daags na hun ontslag 
kondigden zij reeds de oprich
ting aan van een nieuwe partij, 
het Rassemblement Populaire 
Wallen. 
Hoofdlijn van hun programma is 
de totale onafhankelijkheid van 
Wallonië en- kartels worden uit
gesloten. 

De ark van P.W. 
Gdijk een nieuwe Noach, met zijn Arke boordevol 
beesten: P.W. Segers op de JFIandria 24", omgeven 
door de hele op snee verg^Jde Aknanac-van-Go^ 
van de kristerhdemokratie. 
Zelden heeft het Antwerpse Steen een zo dooHuch-
tig gezelschap beneden zijn muren zien voorbijstap-
pen dan verleden zaterdag, toen de genodigden van 
P.W. Segers naar de valreep van een Hanchia-boot 
liepen. Gelijk Noach zijn beesten verzamekle om 
met hen te ontsnappen aan de zondvhed zo 
scheepte P.W. Segers in met de fine fleur van de 
CVP-staat om te ontsnappen aan het wassend getij 
van twisten en tweedracht Een kruisvaart voor het 
éne en onverdeelbare vaderland, op de herfstelijke 
wateren van de Schelde. 
De 81-jarige minister van State P.W. Segers is nog 
altijd de grote manitoe, de eminence grise achter de 
schermen van de CVP. Vem hem is geweten, dat hij 
vaak en efficiënt ingrijpt in het politiek getieuren, als 
de wind tegen zit en de nood het hoogst is. Zijn 
tussenKomsten zijn altijd diskreet, alleen bekend aan 
ingewijden, onzKhtbaar voor het grote publiek 
Ditmaal heeft P.W. het nodig geacht, een openbare 
en schitterende demonstratie te geven van zijn 
invloed, van de reële macht die hij nog altijd uitoefent 
over de sferen in en rond de kristen-demokraten. 
Voor een „informele bijeenkomst van vrienden van 
de kristen-demokratie" — zoals met mondjesmaat in 
„Het Volk" werd toegegeven — had hij verleden za
terdag aan boord van de Flandria-24 de heffe des 
volks uitgenodigd, een uiterst keurig en selekt 
gezelschap. Niet minder dan vijf eerste-ministers: 
burggraaf Gaston Eyskens, baron Jean Van Houtte, 
Pierre Harmei, Leo Tindemans, Wilfned Martens en 
Eyskens-junior De Vlaamse ACW- en ACV-top met 
Gust Cool, Jef Houthuys, Frans Janssens, Willy 
DHavé en Raf Hulpiau. Een stel ministers, van 
Swaelen van Landsverdediging tot ons aller Rika. In
vloedrijke Waalse unitaristen: Hallet van de Zieken-
bonden en van de RTBF, André De Vogel van de 
Koöperatieven, Cambier van de BAC-COB. Ban
kiers en zakenlui zoals André Vlerick en André Ley-
sen. Un quarteron — gelijk de Gaulle placht te zeg

gen — van hoge militairen, goeddeels in uniform en 
met de versierselen van hun rang en veldtochten: 
luitenant-generaal Beaurir, baas van de rijkswacht: 
luitenant-generaal Bob Bemaerts, inspekteur-gene-
raal van de rijkswacht: luitentant-generaal Jef So
gers, bhedeigen Navo-zoon van P.W.; luitenant-
generaal Pierre Cremer, militaire medewerker van 
„La Libre Belgique". En, en, en nog zoveel anderen uit 
de t>eau mor)de, te veel om op te noemen, 72 in getal 
BRT-baas Paul Vandenbussche, vice-goeverneur 
Marcel DHaese van de Nationale Bank, kanunnik 
Zus en monseigneur Zo. 
Kijk mensen, kijk wat allemaal bijeenstroomt aan 
Ijonte en rijkversierde fauna, wanneer Noach uit
vaart met zijn Arke. 
Beaurir, korpskommandant van ons aller gendarme
rie, eerste ordehandhaver van het rijk: openlijk op 
het rendez-vouw ate kristen-demokratische vrienden 
vergaderen. Pol Vandenbussche, bij wet gehouden 
de garant te zijn van de objektiviteit in de met ons al
ler centen betaalde BRT, idem. Idem het veelsterrige 
militair kwartet, dat tafelen mocht aan dezelfde plank 
als de minister van Landsverdediging. 
De enige toespraak — buiten het pseudo-humoris-
tisch gelegenheidswoordje van Mark Eyskens — 
werd gehouden door P. W. Segers zélf Zoals te ver-
wachten in dit gezelschap, predikte hij de eenheid 
van ons duurbaar driekleurig vaderiand. Waarvan 
akte. 
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Sociaal-ekonomisch Mi 
Dossier verkwistingen: 

Miljarden langs deuren en vensters buiten 
De eerste tekenen dat er een ernstige krisis op komst 
was, deden zich reeds voor in het begin van de zeven
tiger jaren. Bijna tien jaar geleden was het duidelijk, 
dat er in de toekomst zuinig met de centen zou moe
ten omgesprongen worden. 
Er werd echter voortgedaan met geldsmijterij, alsof er 
geen vuiltje aan de lucht was. En ook vandaag nog, nu 
de staatskas totaal leeg is en de miljarden aan de 
lopende band in het buitenland moeten worden ge
leend, gaat de verkwisting verder. Miljarden staatsgel-
den worden nog altijd verspild. 
Het opmaken van de totale waslijst en het globaal 
bedrag van deze verkwistingen is vrij moeilijk: al te 
veel schandalen blijven verdoken in stoffige dossiers. 
Het is echter wél mogelijk, enkele van de meest fla
grante voorbeelden op te sommen. Zij kwamen door
gaans aan het licht dank zij de waakzaamheid van VU-
parlementsleden. Vooral Jaak Gabiëls in de Kamer en 
Bob Maes in de Senaat hebben jarenlang jacht 
gemaakt op gegevens over verkwistingsdossiers. 

De sluis 
van Zeebrugge 
Op 1 maart 1972 werden de 
werken aan de grote sluis van 
Zeebrugge, in het kader van de 
havenuitbreiding, aangevat 
door de firma Sogetra. 
Reeds in juni 1972 werden de 
werken vertraagd; einde okto
ber van dat zelfde jaar werden 
ze stilgelegd. Ze werden 
slechts hernomen in februari 
1976. 
Dit ongehoord tijdverlies werd 
veroorzaakt door het feit dat 
Openbare Werken voor de uit
voering van deze aanneming 
een procédé had voorgeschre
ven dat niet deugde. Getuige 
daarvan de gescheurde gevels 
in een aantal nabijgelegen hui
zen. 
Er werd echter niet alleen on
gehoord veel tijd verloren, 
maar ook ongehoord veel geld. 
Het aanvankelijk bestek be
droeg in 1971 iets meer dan an
derhalf miljard. In 1976 werden 
de werken hervat op basis van 
een nieuw bestek, dat opgelo
pen was tot 3,7 miljard. Daaren

boven eiste en kreeg de oor
spronkelijke aannemer Soge
tra een voorlopige schadever
goeding van meer dan een half 
miljard. Het stilleggen van de 
werken gedurende vier jaar 
betekent ten slotte een reeds 
tjecijferd verlies van 2,7 milard. 
Als klap op de vuurpijl speekJe 
het schandaal van de sluis te 
Zeebrugge dan nog een he-
langrijke rol in het schandaal 
van de „Methania". 

De gastanker 
„Methania" 
De „Methania" is een tank
schip, gebouwd op de Boel
werven te Temse, voor het 
transport van vk>eibaar ge
maakt aardgas van Algerije 
naar Zeebrugge. De eerste le
vering van dit gas werd oor
spronkelijk verwacht in okto
ber 1980: daarvan is wegens 
de vertragingen te Zeebrugge 
niets in huis gekomen. Onafge-
zien daarvan echter werd de 
„Methania" veel te vroeg ge-
tx)uwd: hij kwam reeds klaar in 
november 1978. 
De kostprijs van dit schip werd 

oorspronkelijk in 1973 op 3,4 
miljard geschat; de werkelijke 
kostprijs bedroeg uiteindelijk 
echter 4,75 miljard. 
Sinds 1978 wordt dit schip niet 
gebruikt en ligt het te verroes
ten in een Noorse fjord. De 
ingebruikneming wordt thans 
bekxjfd voor oktober 1982, 
maar algemeen wordt voor
speld dat ook deze datum ruim 
zal worden overschreden. 
De aanlegkosten voor de „Me
thania" in de Hagesund-fjord 
en het huurgeld bedragen drie
kwart miljard per jaar. Volgens 
recente berichten zijn daaren
boven reeds herstellingswer
ken uitgevoerd aan het schip 
voor een t>edrag van 350 mil̂  
joen. 

De Rupeitunnel 
te Boom 
Te Boom wort sinds jaren 
gewerkt aan de Rupeitunnel, 
die de bruggen op de weg 
Antwerpen-Brussel moet ver
vangen. 
Het begin der werken was 
voorzien op 1 maart 1972; het 
einde op 30 april 1976. Van
daag echter, vijf jaar later, is de 
tunnel nog altijd niet klaar. 
Als voornaamste oorzaak van 
dit schromelijk en peperduur 
tijdveriies kan het slordig bo
demonderzoek, dat voor de 
aanvang der werken werd uit
gevoerd, aangeduid worden. 
De financiële gevolgen zijn 
rampzalig: het aanvankelijk be
stek van anderhalf miljard is 
reeds opgelopen tot 2250 mil
jard plus 50 % herziening. De 
aannemer vordert daarenbo
ven een schadevergoeding 
van 1 miljard. 

De smeerpijp van 
het Albertkanaai 
In 1968 werd begonnen met de 
tKJuw van een pijpleiding langs 
het Altiertkanaal, om er het fel 

vervuild afvalwater van een 
aantal industrieën door te pom
pen. De aanvankelijke kosten
raming bedroeg 1,36 miljard. 
De werken zouden in 1972 
voltooid zijn. 
Tot op dit ogenblik werd er 
ecfiter aan deze smeerpijp 
reeds meer dan 4,5 miljard be
steed. Ze is nog steeds niet in 
gebruik genomen. Wel integerv 
deel: ze tievindt zich in een 
dergelijke slechte staat, dat mi
nister Galle onlangs een onder
zoek heeft bevolen om uit te 
maken of ze nog wel ooit bruik
baar zal zijn. Alleen dit onder
zoek reeds zal honderd miljoen 
kosten. Daarenboven is er al in 
1979 voor 339 miljoen aan her-
stellingwerken uitgegeven. 
Het valt te verwachten dat de 
eindrekening 5 miljard zal over
schrijden. Het valt daarenbo
ven te voorzien, dat dit geld 
letterlijk voor niets zal hetiben 
gediend. 

De scheepstift 
van Strépy 
Een der grofste verkwistings
dossiers is dat van de nieuwe 
scheepslift op het Centrum
kanaal te Thieu-Strèpy. 

Alles laat voorzien dat deze 
scheepslift een heruitgave 
wordt van het bluffeng en nut
teloos hellend vlak van Ron-
quières. Het Centrumkanaal 
tjoet sinds jaren steeds meer 
aan belang in; de uitbouw er
van is een totaal zinloze onder-
rwming. Het pronkstuk van 
deze uitt)ouw moet Strépy 
worden. De oorspronkelijke ra
ming voor dit werk bedroeg 5,1 
miljard. Zij is echter reeds op
gelopen tot 5 miljard 450 mil
joen. 

De scheepslift van Strépy is 
een onderdeel van het ver
kwistingsdossier der kompen-
saties aan Wallonië. Voor iede
re frank die in Vlaanderen aan 
infrastruktuurwerken werd t)e-
steed, kreeg Wallonië kompen-
satie, ook wanneer de aldus 
aan Wallonië toegekende som
men hoegenaamd niet nuttg 
konden worden gebruikt Zo 
werden de regionale luchtha
vens van Bierset en Gosselies 
uitgebouwd. Te Houdeng-
Goegnies en te Bierset werden 
„garocentres" opgericht Char
leroi mocht experimenteren 
met geautomatizeerd stedelijk 
vervoer. Van Charleroi over 
Namen en Tihange naar Luik 
werd een warmteleiding aan
gelegd. Een systeem van pijp
leidingen van Antwerpen en de 
Vlaamse kust naar het Waalse 
binnenland werd uitgebouwd 
met de nogal duidelijke bedoe
ling, trafieken en grondstoffen 
uit Vlaanderen weg te letdëp. 

Daarmee is de lijst van schandalige verkwistingen 
nog lang niet afgesloten. Er zou nog kunnen gewezen 
worden op de uitbreiding van het pendelnet naar 
Brussel (43 miljard), de in gans Europa beruchte ver
lichting van vooral ons autostradenet (meer dan 1,5 
miljard), de aanleg van bruggen die nooit zullen 
worden gebruikt (Godsheide 300 miljoen, Genk 20 mil
joen), de ongebruikte verkeerswisselaar van de Brus
selse ring (Vorst-Drogenbos, 10 miljoen) enz. Om nog 
te zwijgen van de honderden miljarden die het staal-
dossier uiteindelijk zal kosten en die hoogstwaar
schijnlijk volkomen verknoeid geld zullen zijn. 
Als besluit mag worden gezegd dat ook vandaag nog, 
terwijl de burger moet inleveren en aangezet wordt tot 
matiging, tientallen miljarden verspild worden door 
onbekwaamheid, door grootheidswaanzin en door 
Waalse vooringenomenheid. 

Verkiezingscampagne november 1981 : 650 miljoen frank 
Tussen maart 1974 en juni 1979 
werden de kiezers vijfmaal opge
roepen om hun stem uit te bren
gen. Het kostte de politieke par
tijen alles samen meer dan één 
miljard frank om die kiezers er
toe aan te zetten het juiste bolle-
ke zwart te maken. 
De campagne van 1974 verslond 
218 miljoen aan affiches, folders, 
gadgets, en deze van 1977 reeds 
440,5 miljoen. De kosten van de 
huidige campagne worden op zo
wat 650 miljoen geraamd! 
Deze schattingen staan te lezen in 
een studie van het departement 
Politieke Wetenschappen van de 
Leuvense universiteit Maar reeds 
vóór de publikatie hiervan aarzel
de voorzitter Vic Anciaux niet om 
zijn Vlaamse kollega's een voor
stel tot beperking en kontrole van 
de verkiezingsuitgaven voor te 
schotelen. 

In zijn brief wijst de VU-voorzitter 
erop dat vooral op dit ogenblik, 
een grootse en oogverblindende 
verkiezingscampagne onverenig
baar is met de gewenste sober
heid en matiging. Sedert jaar en 

dag wordt de t}evolking nfiet eko-
nomische en financiële onheilstij
dingen om de oren geslagen. Een 
spetterende verkiezingshappe-
ning kan het wantrouwen en de af
keer van de publieke opinie ten 
aanzien van het p)olitiek tiedrijf 
enkel doen toenemen. Daarbij 
komt nog, dat uit het wetenschap-
p>elijk onderzoek ondubbelzinnig 
blijkt dat er geen noemenswaardi
ge samenhang bestaat tussen de 
enorme t)edragen die uitgegeven 
worden aan verkiezingscampag
nes enerzijds en de verkiezingsuit
slagen anderzijds. Kortom, vol
doende relevante redenen om 
dure campagnes te mijden en zich 
te beperken tot sobere vooriich-
ting. 

Vermits dit land nog geen wetge
ving ter zake rijk is, stelde Vic 
Anciaux voor „een vrijwillig onder
ling akkoord tot beperking en kon
trole van de verkiezingsuitgaven" 
af te sluiten. Meer nog, met het 
oog op een snelle overiegproce-
dure bezorgde hij zijn kollega's 
een te t>espreken voorontwerp 
van akkoord. 

Hierin staan drie doeleinden cen
traal. Vooreerst een beperking 
van de verkiezingsuitgaven tot 
een maximumbedrag per inge
diende lijst voor Senaat Kamer en 
provincieraad. Dat maximumbe
drag wordt bekomen door het 
aantal kiesgerechtigden voor de 

t)etrokken kiesonnschrijving te 
vermenigvuldigen met 3 fr. De 
kontrole geschiedt door een kolle
ge, dat in onderiing akkoord en op 
basis van een gelijke vertegen
woordiging van afgevaardigden 
van de ondertekenende politieke 
partijen samengesteld wordt Dit 

kollege maakt een boekhoudkurv 
dig verslag op van alle inkomsten, 
uitgaven en aangegane verbinte
nissen voor de verkiezingspropa
ganda En ten laatste tien dagen na 
de verkiezingen wordt dit verslag 
openbaar gemaakt 

Tot zover het voorstel, dat meer 
dan waarschijnlijk een voorstel zal 
blijven, want de andere partijen 
houden zich braafjes op de vlakte 
met vert>ale good-will-intentiea 

Wat ons terugbrengt bij de reeds 
vermelde studie van de Leuvense 
universiteit In de inleiding hiervan 
staat te lezen: „>4//e partijen doen 
hun beklag over de steeds stijgen
de kostprijs van hun campagnes 
en nemen zich voor in de toe
komst op dit vlak te bezuinigen 

Wanneer het er echter op aan
komt, doen ze alles dat in, en een 
aantal keren ook wat buiten hun 
mogelijkheden ligt om propagan
distisch boven de tegenpartij uit te 
steken. "Daar zal het waarschijnlijk 
ook dit keer, ondanks het VU-
voorstel, bij blijven. 
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Tussen 5 
en 245! 
Sedert 1979 zit ook Vlaanderen 
in de rode cijfers. Dat blijkt uit 
een onderzoek van het Centrum 
voor Ekonomische Studiën van 
de Leuvense universiteit 
Maar dat Vlaamse „rood" is be
duidend „rozer" dan het Waalse 
„rood". Het aandeel van Vlaande
ren in het totale overheidstekort 
voor 1979 bedroeg nauwelijks 
2,6 XK, tegen 80,4 th. voor Wallo
nië en 17 th. voor Brussel. 
Per hoofd van de bevolking be
liep het tekort op de lopende 
begroting van 1979 in Vlaande
ren 470 fr., in Wallonië 24344 fr. 
en in Brussel 16.680 fr. Zeer kon-
kreet betekent dit dat wanneer 
het tekort voor heel het land 
gemiddeld 100 fr. zou bedragen, 
dit tekort in Wallonië opliep tot 
24S fr. per inwoner, in Brussel tot 
164 fr. per inwoner en in Vlaande
ren nauwelijks 5fr. per inwoner 
zou bedragen. 
Een voortzetting van het huidige 
unitaire beleid zal volgens de 
onderzoekers tot gevolg hebben 
dat de toekomstige Vlaamse ge
neraties nog jaar en dag zullen 
betalen om de Waalse en Brus
selse putten te vullen!! 

Geens-loos 
Dinsdagmorgen omstreeks 4 uur 
was er eindelijk witte rook merk
baar boven het Leuvense sekreta-
riaat van de CVP: de ministers 
Eyskens en Geens waren belde 
aangeduid als lijsttrekkers voor 
respektlevelijk Kamer en Senaat 
Daaraan Is een dolle strijd vooraf
gegaan tussen de CVP-standen 
van het arrondissement Leuven, 

Opinie 

waarbij uiteindelijk het ACW aan 
het kortste eind getrokken heeft 
Op de senaatslijst ziet zij haar 
kopman Leemans verhuizen naar 
de derde plaats, ten voordele van 
Geens. En op de Kamerlijst is zij er 
niet In geslaagd de oveHeden kop
man Menckens door een eigen 
kandidaat te vervangen. Het Leu
vense ACW weigert eerste-mlnis-
ter Eyskens ook maar voor één 
cent te vertrouwen. 
Gemakkelijker kon de kristeiijke 
arbeidersbeweging Instemmen 
met Geens. Deze man is niet 
alleen standenloos, maar boven
dien zo kleurloos dat hij mocht 
rekenen op de stilzwijgende In
stemming van alle standen „bij 
gebrek aan"_ 

De man van 
anderhalf 
miljoen 
Tijdens de laatste zitting van de 
Kamer heeft nog een nieuweling 
zijn intrede gedaan: de heer Mi
chel Parent opvolger van FDFer 
Havelange. 
Zijn eerste en enig optreden is 
niet onopgemerkt voorbijge
gaan: de man kwam te laat om 
zijn grondwettelijke eed af te 
leggen en nauwelijks tien minu
ten later was hij alweer verdwe
nen. 
Er is echter meer. Door dit kort
stondig en nutteloos optreden 
strijkt Parent een volle maand-
wedde op, zijnde 100.000 fr. netto. 
Bovendien, zelfs al wordt hij niet 
verkozen op 8 november, zal hij 
een jaarlang zijn volle wedde 
uitbetaald krijgen. 

Liberale 
verandering? 
De Waalse liberalen hebtien de 
kiesstrijd ingezet Op een meeting 
te Brussel verwoordde voorzitter 
Gol zijn diep verlangen om zo snel 
mogelijk een minlster-px>rtefeuille 
te tjemachtigen. 
Vee) goeds heeft Vlaanderen van 
deze liberale Inbreng niet te ver
wachten. Volgens de voorzitter Is 
het zeer twijfelachtig dat een auto
noom Wallonië beter zijn ekonomi
sche en financiële problemen, zal 
kunnen k>eredderen. 
En dan komt de aap uit de mouw. 

PERSpe^f/ef 

Volgens Gol moeten wel de subsi
dies herverdeeld worden. Als 
voorlieeld citeert hij de Limburgse 
mijnea die volgens hem te veel 
ontvangen. Wat het Waalse staal 
betreft is hij van oordeel dat een 
reglonalizering niet noodzakelijk 
tot een redding zal bijdragen, maar 
dat er vooral financiële middelen 
nodig zijn. 
Er Is btijktiaar weinig nieuws onder 
de Waalse zon. 

Eyskens en zijn ontslagnemende 
ministers hebben zich dus ge
roerd als duivels in een wijwater-
vat om een devaluatie van de 
frank te voorkomen. Dat er zoge
zegd niets gewijzigd is aan de 
positie van de frank. Is natuurlijk 
boerenbedrog. Tegenover Ne
derland en Duitsland — onze 
belangrijkste handelspartners — 
zijn wij gedevalueerd. Met ande
re woorden: wij staan er weer 
een stukje méér belabberd voor. 
Een nieuwe ernstige waarschu
wing voor de traditionele partij
en, die er een ekonomische war
boel van hebben gemaakt 

r^AT zegt ook Het Belang van 
' ^ Limburg: „Een teken aan de 
wand is ook dat de Belgische 
frank deze keer de Nederlandse 
gulden heeft moeten loslaten. Dat 
is voor ons symptomatischer dan 
de revaluatie van de mark. De 
Duitse munt staat als het ware 
buiten kompetitie. Het was zondag 
de negende keer dat hij opge
waardeerd werd. In twintig jaar tijd 
heeft de mark zomaar eventjes 
200 procent gewonnen to.v. het 
Engelse pond en de Italiaanse lire 
en 100 % to.v. de Franse frank. 

De gulden daarentegen heeft de 
andere Europese munten rmoit in 
die mate kunnen overklassen. Dat 
we nu, in tegenstelling tot het 
verleden, de Nederlandse munt 
niet langer in haar opwaartse 
trend konden volgen, is op zichzelf 
reeds een krisissindikator Ook uit 
Frankrijk kan er nog onheil komen 
aanwaaien. De devaluatie heeft de 

Franse frank losgehaakt uit de 
druk van de spekulanten. Die moe
ten dus op zoek gaan naar een 
nieuw zwart beest en het is niet 
uitgesloten dat de Belgische frank 
andermaal het gelag moet betalen. 
^ O U het inderdaad niet juist zijn 
* • te spreken van uitstel van 
executie? Want eenmaal als er 
weer een nieuw kabinet is van 
hetzelfde Belgisch allooi zal de 
frank naar beneden tuimelen. 
Wedden? 

Ook Gazet van Antwerpen zegt 
dat er wat anders nodig is, om een 
devaluatie te voorkomen: „Voor 
dagdromerijen over de kip met de 
gouden eieren is het nu te laat 

Door de onstentenis aan een poli
tieke besluitvorming heeft die kip 
er al lang het hachje bij ingescho
ten. Een devaluatie van de frank is 
niet wenselijk. 

Maar als we het ergste willen 
voorkomen dan moeten er nu fun
damentele ingrepen volgen. Een 
verkiezingstijd is uiteraard een 
slecht gekozen periode voor een 
dergelijke boodschap, maar toch 
moeten de politici in deze omstan
digheden de moed opbrengen om 
de kiezer de waarheid te zeggen. 
Doen zij dit niet dan zal het respijt 
dat er ons gegund wordt enkel 
een uitstel van executie blijken te 
zijn". 

r>AT de hele Europese munt-
• ^ aanpassing in volle verkie
zingsperiode kwam, heeft de mi
nisters van CVP en SP natuurlijk 
de daver op het lijf gejaagd. Stel U 

voor dat we met een gedevalueer
de munt naar de kiezers zouden 
gaan! De klap voor CVP en SP 
zou zo mogelijk nog groter gewor
den zijn. Vanuit zijn socialistische 
visie geeft De Morgen kommen-
taar: „De herschikking van de Eu
ropese muntwaarden geeft België 
uitzicht op enig herleven van de 
export De impuls was nog groter 
geweest had de overfieid Frank
rijk en Italië gevolgd en een waar
devermindering van 3 pet aan
vaard. Ook al weet iedereen dat 
zulke ingreep volledig onvoldoen
de is om er de zieke ekonomie bo
venop te helpen, het had het eko-
nomisch leed enigszins kunnen 
verzachten. 

Het demissionaire kabinet heeft 
deze stap niet durven zetten. Er 
was de angst voor een eventuele 
sanctie van de kiezer, maar ook 
was er het duidelijke standpunt 
van het konservatieve regerings-
blok. Daar vindt men elke devalua
tie zinloos zolang de automatische 
indexkoppeling behouden blijft 
Mede om die reden heeft men 
misschien een kans op een stuk 
relance gemist". 

t A # A T wij missen in al die kom-
• • mentaren, vanuit welke 

hoek ze ook mogen komen, de 
kern van de zaak. De oorzaak van 
de Belgische ziekte wordt niet 
genoemd: namelijk het levensgro
te verschil tussen Vlaanderen en 
Wallonië, ook en vooral op ekono-
misch vlak. Zolang daar geen op
lossing voor is, zal de Belgische 
ziekte blijven voortwoekeren, en 

zal Vlaanderen meegesleurd wor
den in de Belgische val. 

Dat intussen de Waalse socialis
ten de radikale federale toer op
gaan, kan ons alleen maar verheu
gen... Maar, wie heeft daar schrik 
voor? De konservatieve unitaire 
CVP'ers, zoals blijkt uit De Nieu
we Gids: „Een feit is dat Walloniës 
grootste partij, de socialistische, 
de nationalistische toer is opge
gaan en radikale standpunten ver
dedigt die ongetwijfeld wallingan-
ten en linksen kunnen aantrekken 
maar die voor vorming van een na
tionale regering na de verkiezin
gen de weg afsnijden. Zullen on
dertussen de PSC en F^L er 
tegen opgewassen blijken en de 
Walen kunnen doen geloven dat 
er voor hun industriële en sociale 
moeilijkheden nog een oplossing 
in een nationaal beleid mogelijk is? 
Deze beide partijen zullen het niet 
gemakkelijk hebben, want Waal-
ser dan de PS kan met, wel veel 
redelijker en efficiënter, maar het 
moet dan nog elektoraal verkoop
baar zijn. We zijn benieuwd". 

FN E Nieuwe Gids, spreekbuis 
'^ wan de konservatieve 
CVP'ers, is boos omdat een... na
tionaal beleid onmogelijk wordt? 
Ongelooflijk! Als bewuste Vlaming 
zou de krant blij moeten zijn met 
het Waalse streven naar autono
mie, maar de unitaire worm zit nog 
diep in het CVP-vlees. Dat moeten 
we onthouden op 8 november, 
met CVP en tutti quanti is er geen 
uitweg, maar een vnje val naar 
beneden... 

• 
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8 m Onze wereld 

Herverkiezing Walesa doet 
spanning in Polen afnemen 
De sfeer in Poten is opnieuw wat meer ontspannen nu Lech Walesa 
op het tweede luilc van het nationale kongres van Solidariteit als 
leider van Polens onafhankelijke vakbond herkozen is. Walesa geldt 
als iemand die wel een harde onderhandelaar is, maar die toch, in het 
belang van de vakbond en het hele land, een frontale konfrontatie met 
de regering en de partijleiding wil vermijden. Tegenover de drie ande
re „radikale" kandidaten voor het vakbondsvoorzitterschap hield 
Walesa vol dat het fout zou zijn de macht van de vakbond te over
schatten, en die van regering en partij te onderschatten. 

Iraniërs kiezen 
levend martelaar x# 

/ / 

De presidenten volgen elkaar op 
in Iran. Deze zomer dook de ge
matigde Bani Sadr onder, uit 
schrik voor de islamitische funda
mentalisten, en week daarna naar 
Frankrijk uit Zijn opvolger Radjai 
verloor eind augustus het leven in 
een bomaanslag. Afgelopen week
einde verkozen de Iraniërs, zoals 
verwacht, als nieuwe president de 
hodjatolleslam All Khamenei. Even 
verwacht was dat dit — althans 
volgens de officiële cijfers — met 
een overweldigende meerderheid 
gebeurde. 

Khamenei wordt in Iran de „leven
de martelaar" genoemd omdat hij 
op bijna mirakuleuze wijze de zwa
re bomaanslag overleefde die op 
27 juni het hoofdkwartier van de 
Islamitisch Republikeinse Partij 
verwoestte en het leven kostte 
aan zeventig mensen, onder wie 
de vrijwel voltallige partijleiding. 
Khamenei werd toen aan de hals 
en longen verwond, moest een 
operatie van vijf uur ondergaan, 
een maand in een ziekenhuis blij
ven, en bleef verlamd aan de 
rechterarm. 

De verkiezing van Khamenei, 
die sinds lang een volgeling is van 
de ayatollah Khomeini en die on
der de sjah verschillende malen 
gevangen zat wegens deelname 
aan een islamitisch-integristische 

beweging, zal geen verandering 
brengen in Iran. Verwacht kan 
worden dat zowel de massale 
executies van tegenstanders van 
het regime, als het verzet van 
deze laatsten, vooral dan van de 
links-islamitische modjaheddin, tiet 
geweld in Iran zullen doen voort
duren. Terwijl Khamenei wel ver
schillende politiek-religieuze wer
ken op zijn naam heeft staan, maar 
zeker niet de reputatie geniet een 
bekwaam ekonomist te zijn, zodat 
van hem ook geen drastische aan
pak van de chaotische ekonomi-
sche situatie kan worden ver
wacht H.O. 

Niettemin komt Walesa, die iets 
meer dan de helft van de stemmen 
van de afgevaardigden kreeg (462 
op de 844 uitgebrachte stemmen) 
met een wat verminderd prestige 
uit het kongres. Hij kreeg er felle 
kritiek te verwerken, o.m. wegens 
zijn „gebrek aan bescheidenheid" 
en zijn „autoritair optreden". Zeer 
vele afgevaardigden waren boos 
over het compromis dat Walesa 
met de regering afsloot over art}ei-
ders-zelfbeheer en over de wijze 
waarop hij dat deed. Op het eerste 
luik van het vakbondskongres, be
gin september, was bepaald dat 
voortaan alle bedrijfsleiders door 
de werknemers moesten worden 
verkozen. Als het parlement een 
daarvan afwijkende wet zou goed
keuren zou die worden geboycot 

Twee weken geleden werkte Wa
lesa, samen met slechts drie van 
de elf leden van het vakbondspre
sidium, een kompromis met de 
overheid uit dat nadien door het 
parlement werd goedgekeurd. 
Volgens de nieuwe wet krijgen 
zowel overheid als arbeiders in
spraak in de benoeming van t>e-
drijfsdirekteuren. Beide partijen 
hebben een vetorecht en als ze 
het niet eens kunnen worden 

moeten ze hun geschil voor een 
verzoeningskommissie brengen. 
Maar de staats- en partijleiding 
behoudt wel het exclusieve be
noemingsrecht in sleutelbedrijven, 
bijvoorbeeld alle Industrieën die 
voor de defensie werken. 
Na felle kritiek op dit kompromis, 
en op het feit dat Walesa niet eens 
het voltallige partijbestuur, laat 
staan de basis, geraadpleegd had, 
waren de afgevaardigden toch be
reid het te aanvaarden omdat het 
al een enorme stap vooruit t)ete-
kent 
Uit de vele Interventies op het 
kongres bleek trouwens dat vele 
gedelegeerden de hooggegrepen 
politieke diskussies moe worden 
en willen dat de vakbond zich 
meer bezighoudt met de nijpende 
dagelijkse problemen van de ge
wone Polen. „Iedereen komt aan 
met grote oplossingen en plannen 
voor de grote problemen van het 
land, maar ervoor zorgen dat alle 
arbeiders goede winterkleren heb
ben is ook belangrijk", zo zei een 
afgevaardigde van Warschau. An
deren zegden dat de vakbondslei
ders het kontakt met de basis 
verliezen, en er moeten aan den
ken dat de meeste Polen het nu 
slechter hebben dan een jaar gele

den. Anders zou het ongeduld van 
de gewone mensen zich ook te
gen Solidariteit kunnen keren, al
dus die waarschuwing. 
Inderdaad bestaat het risico dat de 
Poolse autoriteiten — zoals rege
ringen overal ter wereld dat doen 
— tegenover de bevolking al argu
menteren dat de vakbond wel 
goed is in kritiek, stakingen en 
betogingen, maar veel minder in 
het uitwerken van konstruktieve 
oplossingen. En nu de koude win
terdagen voor de deur staan en er 
— mede door de vele stakingen In 
de steenkoolmijnen — een gebrek 
aan brandstof dreigt, nu de 
schaarste aan vele produkten 
steeds nijpender wordt en de files 
voor de winkels steeds langer, 
groeit de kans dat dit argument bij 
de bevolking aanslaat 

Niettemin zijn er een paar lichtpun
ten in de sombere Poolse situatie. 
Eén is de herverkiezing van de 
„gematigde" Walesa. Een tweede 
is dat de Poolse leiding blijkbaar 
bereid is realistisch het bestaan en 
de invloed van Solidariteit te er
kennen. Dat blijkt o.m. uit het feit 
dat de „harde" man van het polit-
buro, Olszewski, vorige week op 
tv pleitte voor een politiek akkoord 
tussen de partij, de in Polen zeer 
invloedrijke katolieke kerk, èn Soli
dariteit En ten slotte toont de 
Sovjet-leiding, die zich in Afghani
stan al in een onmogelijke situatie 
heeft vastgereden, nog steeds 
weinig zin om ook openlijk in het 
Poolse wespennest tussenbeide 
te komen. 

H. Oosterhuys 

Inier-Duitse spionnenruil 

rond Günter Guillaume 
De „modei-spion" Günter Guillau
me is terug in de DDR na ingewik
kelde internationale afspraken 
waarvan er een deel op het laatste 
moment afgesprongen zijn. Guil
laume kwam In 1956 met zijn 
vrouw Christel in Frankfurt aan als 
„vluchteling". Met als opdracht In
formatie voor de DDR in te zame
len over de sociaal-demokratische 
partij SPD. Een jaar na zijn aan
komst trad hij tot die partij toe, en 
door zijn ijver en organizatletalent 
klom hij daar snel omhoog. Zo 
goed deed hij zijn werk dat hij in 
1969 een belangrijk medewerker 
van kanselier Brandt werd. In 1974 
werd Guillaume ontmaskerd en 
onder druk van het schandaal 
moest Willy Brandt aftreden als 
kanselier en werd opgevolgd door 
Helmut Schmidt Het jaar daarop 
werd Günter Guillaume tot dertien 
jaar en zijn vrouw tot zeven jaar 
gevangenisstraf veroordeeld. De 
Westduitsers hadden steeds ge
zegd dat er geen sprake zou zijn 
van vervroegde vrijlating voor 
Guillaume. Maar toen eerder dit 
jaar Christel Guillaume naar de 
DDR kon terugkeren begonnen 
geruchten te lopen dat ook haar 
man weldra zou worden uitgeruild. 
Te meer daar de Oostduitse spion 
aan een zware nierkwaal lijdt Een 
hoge Westduitse ambtenaar zou 
gezegd hebben dat het beter was 
Guillaume nu te laten gaan „want 
voor een dode spion krijg je niets 
in ruil". 

In ruil voor de vrijlating van Guillau
me, en van Renate Lutze die aan 
de DDR informatie over de West
duitse defensie doorspeelde, liet 
Oost-Duitsland dertig Westduit
sers vrij die daar gevangen zaten. 
Een deel van hen zijn agenten van 
de Bundesnachtrichtendienst 
m.aw. ook spionnen. Daamast 
zouden zowat drieduizend Oost
duitsers zich bij verwanten in de 
Bondsrepubliek kunnen voegen. 
Daarvoor moest Bonn wel vele 
miljoenen marken op tafel leggen. 
Die betaling, aldus de DDR, vormt 
geen „koopsom", maar een scha
deloosstelling voor het vele geld 
dat de DDR voor de vertrekkerv 
den heeft uitgegeven. Velen van 
hen hebben lange jaren gratis kun
nen studeren en nu krijgt de DDR 
daar niets van terug omdat ze hun 
bekwaamheden elders te gelde 
gaan maken, aldus de Oostduitse 
redenenng. Vandaar dat voor een 
vertrekkende Oostduitse dokter 
meer moet worden tietaald 
(50.000 mark) dan voor een art)ei-
der. 

Bij de spionnenruil waren aanvan
kelijk nog meer landen betrokken, 
met name Frankrijk, Denemarken 
en Zuid-Afnka. Frankrijk zou de 
Oostduitse generaal Heinz-Ber-
nard Zorn, die vorig jaar in Rijsel 
werd aangehouden met vertrou
welijke dokumenten over Franse 
pantsers voor tanktjestrijding op 
zak, vrijlaten. Uit Denemarken zou 
een gevangen zittend agent van 

het Oostduitse ministerie vooi 
staatsveiligheid mogen vertrek
ken. En Zuld-Afrika onderhandel
de over de vrijlating van een 
majoor van de Sovjet-geheime 
dienst KGB, Alexei Koslow. 
Die laatste tanden trokken zich 
echter uit de transaktie terug. 
Voor een deel omdat door de 
losllppighekJ van bepaalde men
sen In Bonn voortijdig ruchtbaar-
heW werd gegeven aan de detika-
te onderhandelingen. En ander
zijds ook. zo meldde de Franse 
pers, omdat de socialistische pre
sident bedenkingen had over de 
reeds door zijn voorganger Gis-
card gemaakte afspraken. Mitter

rand wou de transaktie rulmer zien 
dan een inter-Dultse ruit, en zou 
voor de terugkeer van Zorn naar 
de DDR de vrijlating van Sovjet-
dlssidenten willen verkrijgen In dat 
verband worden de namen ge
noemd van Andrei Sacharov, die 
niet gevangen zit maar intern ver
bannen Is naar Gorki, Anatoly Sjts-
jaransky die In een strafkamp een 
straf van zeven jaar uitzit en Joeri 
Ortow die wegens zijn aktivitelten 
voor de naleving van de slotakte 
van Helsinki tot vijf jaar gevange
nis Is veroordeeld. Ook Pretoria 
zou nu afzonderlijk over de vrijla
ting van de KGB-majoor onder
handelen. H.O. 
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Volkeren zonder staat: 
tussen bescherming en verdrukking 

IJ/STUSSEN 
rrlll/OLKEN 

EN'SFUEN 36 
Door de schuld van de nationaal
socialisten maar nog meer door 
de schuld van hen die het diskre
diet van het nationaal-sociallsme 
misbruikten om ook de meest 
gegronde nationale verzuchtin
gen te onderdrukken, is alles wat 
met nationalisme te maken heeft 
jaren lang verdacht gemaakt en 
in de verdomhoek geschopt 
Pas de jongste jaren is er in de 
openbare mening of bij hen die 
ze maken weer wat belangstel
ling voor het (volks-)nationalis-
me, voor etnische minderheden, 
voor talen en dialekten als spie
gels van de volksaard. Bij ons 
weten is in het Nederlandse taal
gebied het eerste boek .over zo'n 
onderwerp niet eerder dan dit 
jaar verschenen (1). 

Nieuw en toch 

geen verrassing 

De auteur, Jacqueline Coque-
reaux, is voor de lezers van dit 
blad geen onbekende. Zij zal dan 
ook v»(einigen verrassen met zo'n 
onderwerp. Toch staan wij er op, 
haar nadrukkelijk geluk te wensen. 

Niet alleen onn de baanbrekende 
funktie van haar boek maar ook 
om de vasthoudendheid waarvan 
zij vermoedelijk blijk heeft moeten 
geven om het tot een goed einde 
te brengen. 

Het is ons eilaas bekend hoe 
weigerig, krenterig of onbegrij
pend sommige nochtans goed be
faamde uitgeverijen gereageerd 

hebben op voorstellen die hen de 
laatste jaren gedaan werden om 
een gelijkaardig boek uit te geven. 
Onze gelukwensen gaan dan ook 
evenzeer naar het risicodragende 
Davidsfonds als naar het steunen
de Noordstarfonds. 

Dat ten slotte zulk boek In Zuid- en 
niet in Noord-Nederland verschijnt 
is even vanzelfsprekend als bete
kenisvol. Met heel hun schare so
ciologen zijn onze noorderbroe
ders er zo goed als nooit in ge
slaagd, enig begrip op te brengen 
voor een ontvoogdingsstrijd als 
de Vlaamse beweging, die ten 
slotte een vervreemd onderdeel 
van hun eigen volk aangaat Door 
het zo goed als volledig ontbreken 
van volksbewustzijn ontgaat hen 
de draagwijdte van de strijd die 
andere volkeren In andere om
standigheden moeten voeren om 
te overleven of te herworden. 

Een rijke inhoud 
Onze vreugde om dit boek geldt 
dus allereerst het verschijnsel zelf, 
het feit dat zulk boek nu eindelijk, 
en hier in Vlaanderen, verschijnt 
Zij geldt ook de inhoud. Deze is 
zeer veel omvattend. 
In een eerste deel worden een 
aantal grondbegrippen ontleed: 
staten tegen volken, volken, fede
raal Europa, plurinationale staten, 
volksgroepen, talen in Europa, taai-
rechtelijke indeling van de Europe
se staten. 

In het tweede deel worden alle als 
„westelijk" beschouwde Europese 
staten alsmede Canada overlofien 

en op de korrel genomen. In het 
derde deel komt het kommunisti-
sche Europa aan de beurt. 

Van alle staten vernemen wij de 
etnische samenstelling en de 
rechtstoestand van hun taal. Deze 
is inderdaad een betrouwbare 
aanduiding voor de mate van be
scherming of zelfbestuur in het 
algemeen. Zodoende is Jacqueli
ne Coquereaux op een terrein dat 
zij goed beheerst: het vergelijkend 
taalrecht Zij heeft hierop al eerder 
gewerkt in verband met het be
kende septemberdekreet en met 
Belgisch-Canadese vergelijkingen. 
Haar boek bevat een schat aan cij
fer- en feitengegevens benevens 
talrijke kaarten en zeldzame biblio
grafische verwijzingen. Het Is nut
tig naslagwerk, des te welgekome-
ner daar gegevens over dit onder
werp zelden in één boek voorko
men. Professor Guy Héraud zorg
de voor een zoals steeds wijs en 
goed geschreven voorwoord, Ste-
faan Loeckx voor een omslag die 
ons blauwvoetmotlef met de Euro-
pagedachte verbindt 

Schoonheidsvlekjes 
Het ware al te mooi, indien wij 
louter lof over hadden voor deze 
publikatie. Anders dan de taal van 
Guy Héraud, zelfs In vertaling, is 
die van Jacqueline Coquereaux 
niet bepaald meeslepend. Zij laat 
nogal wat gallicismen uit haar pen 
vloeien; vooral het uiteraard vaak 
voorkomende woord minoriteit 
werkt storend. 

„Frans-Vlaanderen werd door Lo-
dewijk XIV veroverd" (biz. 106). 
Ongetwijfeld is hij onze grootste 
Franse boeman. Maar vóór hem 
werden al grote brokken geroofd, 
bv. door Henri II (Bonen 1550, 
Kales 1558) en door Louis XIII 
(Heusden 1639, Atrecht 1640, 
Ariën e.a. 1641). 
Deel III Qver de kommunistische 
landen Is niet zonder reden veel 
beknopter uitgevallen dan dat 
over de westerse. Dit hangt niet 
zozeer samen met de minder toe-

tof verovering van promotiekan
senk". Maar dan toch promotie
kansen zonder de eigen Identiteit 
op te geven, in tegenstelling tot 
hen die omwille van de promotie
kansen precies aan deze Identiteit 
verzaakten. Dit was de kern van 
de tegenstelling tussen Daensis-
ten en (blefstuk)-soclallsten In het 
begin van onze eeuw. Wij hadden 
dan ook naast de aangehaalde 
voorbeelden (Friesland, Malta, 
Noorwegen e.a) graag... Vlaande
ren gezien. 
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Uw NMKN-agent 
biedt u 

42,62% 
interest na 3 jaar 
Nog een bewijs dat uw NMKN-agent goed geplaatst Is om u te 

helpen: U laat de jaarlijkse interesten ook renderen en na slechts 
3 jaar brengt de NMKN-groeibon 42,62% op (bruto). 

En deze uitmuntende belegging ligt in 't bereik van iedereen: 
5.000 F volstaat reeds voor een NMKN-groeibon. 

Wend u tot uw NMKN-agent. 
Raadpleeg de Gouden Gids - rubriek «Banken» 

Voor de intekening op NMKN-eftekten kunt u zich ook wenden tot een agentsctiap van de t 
Nationale Bank van België, de hoofdzetel en de agentschappen van de ASLK. 

de maatschappelijke zetel van de NMKN 

KREDIET.«NUVERHEID 
Uw NMKN-agent, goed geplaatst om u te heipen. 

gankelijke talen waaruit Informatie 
moet worden gehaald als met de 
onwil van de betrokken overhe
den om op dit stuk inlichtingen te 
verschaffen. Officiële mededelin
gen hebben bovendien In dlktatu-
ren steeds een opportunlstlsch-
propagandlstlsche betekenis. Ze 
zijn dus niet betrouwbaar. De 
schrijfster beseft dit en relativeert 
zelf de desbetreffende Informatie. 
Toch wensen wij er nog eens 
nadruk op te leggen omdat deze 
waarschuwing niet bij elke kom
munistische staat herhaald wordt 
en omdat zij blijkbaar weinig ande
re dan officiële gegevens heeft 
kunnen bemachtigen. 

\ Ten slotte nog een paar bemerkin
gen op de algemene vaststellin
gen, die overigens zeer kielang-
wekkend en met veel begrip uit 
het overvloedig feitenmateriaal ge
filterd zijn. Het Is zeker juist dat on
der de diktatoriale regimes het lot 
van de allogene volken en talen 
verslechterde. Alleen is het niet 
juist slechts Duitsland, Italië en 
Spanje aan te halen, het lot van de 
Baltlsche volkeren moge volstaan 
om ook een kommunistische staat 
ais de Sovjet-Unie te vermelden. 
Evenmin te b»etwlsten Is dat de 
strijd voor volksnationaal behoud, 
door de lagere middenklasse ge
voerd, in zekere zin een klassen
strijd is tegen een dominantie en 

Wij willen niet op alle slakken zout 
leggen. Wij zijn trouwens de eer
sten om de tekortkomingen of 
vergissingen waarop wij gestoten 
zijn als schoonheidsvlekjes te be
stempelen. Het behandelde onder
werp Is In tijd en ruimte zo veelom
vattend en heeft zovele vertakkin
gen in alle levenssferen dat het 
zeer moeilijk is, geen fouten te 
begaan. 

Zij doen in elk geval niets af van 
de waarde van het geheel. Nooit 
hebben wij een Nederlands boek 
gelezen dat meer in éénklank is 
met het opzet van deze rubriek. 

Wij hopen dat velen, ook buiten de 
lezerskring van het Davidsfonds, 
het ter hand nemen. 

Wij hopen vooral dat het de lezers 
zal duidelijk maken hoezeer onze 
Vlaamse beweging een Belgische 
(jawel) variante Is op toestanden 
die In heel Europa en ook daarbui
ten voorkonnen met betrekking tot 
de moeilijke verhouding tussen 
volk en staat 

Karet Jansegers 

(1) Jacqueline Coquereaux, volken en talen 
in be¥feging, recht en onrecht aan de 
volken van Europa, uilg. Davidsfonds, Leu
ven, 1981, 280 bh.. ilL & LoeckiL 
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10 TV-programma's II 
Zaterdag 

10 OKTOBER 

BRT 1 

14.30 Open school. — 15.30 Dag 
aan dag. — 16.00 De zevende reis 
van Sinbad (film). - 18.00 Tl-ta-' 
tovenaar. — 18.05 Harold Lloyd 
(humor). — 18.30 Het geheim van 
de leeuw van Venetië (O. — 18.55 
Dit leuke land. — 19.30 Week van 
de reanimatie: ABC • red mee. — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Shelley (fJ. 
— 20.35 Hit hit hoera! (show). -
2125 De tijd stond stil., (tv-film). — 
23.00 Nieuws. 

NED. 1 

15.30 Nieuws. — 15.32 Dag huls, 
dag tuin, dag opbergschuur (kin-
derf J. — 15.45 De lawaaipap>egaai 
prezenteert (kinderfJ. — 16.10 
Stuif es in. — 18.58 Nieuws. — 
19.00 Avro's wie-kent-kwis. — 
20.15 How the west was won (f J. 
— 21.37 Nieuws. — 21.55 Avro's 
Sportpanorama — 22.55 Kitsch en 
antiek (fj. — 23.25 Nieuws. 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat — 18.50 Toe-
nstische tips. — 18.59 Slakke en 
puntmuts (f J. — 19.10 O, zit dat zo 
(natuurkundeproeven). — 1955 
De lieverdjes van Grange Hill (f J. 
— 20.00 Nieuws. — 20.27 Kwistig 
met muziek (show). — 21.45 Ik 
diende op het Witte Huis (f J. — 
2235 Hier en nu. - 23.15 Hier en 
nu - Studio Sport — 23.30 Tot 
besluit — 23.55 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire (natuurmagazine). 
— 20.30 Le capitaine Fracasse 
(film). - 22.10 Cinéscope. — 23.10 
Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Einer wird 
gewinnen (kwis). — 2220 New 
York, New York (musicaO. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Projekt XX 
72 (fj. — 20.15 Eine Farm in Mon
tana (western). — 22.10 Nieuws. 
— 22.15 Das aktuelle Sport-Stud». 
— 23.30 Der kleine Doktor (f J. — 
020 Nieuws. 

ARD 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 GuWa '81 
(portret van een planisO. — 21.10 
Change (tv-spel). - 23.10 Kunst-
geschichten. — 2320 Nieuws. 

Züx! 
19.00 Nieuws. - 20.00 La petite 
maison dans la prairie (f J. — 21.00 
L'Esprit de familie (f J. - 22.40 Ben 
et Benedtet (film). 

TF 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1 (speD. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 La grande 
affiche (show). - 21.30 Madame 
(>)lumbo (f J. - 22.30 Voetbalma
gazine. — 23.30 Nieuws. 

A 2 
19.45 Les gens dlci (magazine). — 
20.00 Nieuws. — 20.35 La ven
geance du capitaine Mitchell (tv-
film). — 22.10 Het natuurpark van 
Etosha (dokJ. — 23.05 Les camets 
de l'aventure (reportage). — 23.35 
Nieuws. 

FR. 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 (iosi fan tutte (opera van 
Mozart). - 23.45 Ciné re 

Zondag 
OKTOBER 

BRT 1 
9.15 Voor boer en tuinder (Open 
SchooD. - 9.45Telegym - 10.00 
Loodsenwerk (dokJ. — 11.00 Kon-
frontatie (debat) — 12.00 Nieuws 
voor gehoorgestoorden. .— 14.30 
Handel en wandel (Open SchooD. 
— 15.00 Sesamstraat - 1525 De 
bende van de razende hond trekt 
ten strijde (jeugdfilm). — 16.50 De 
leeuw als patnarch (dckj. — 17.05 
The last night of the proms. — 
1820 Sportuitslagen. - 18.30Ti-ta-
tovenaar. — 18.35 Van Pool en 
Evenaar (kwis). — 19.45 Nieuws. 
- 2020 Sportweekend. - 20.30 
Palmerstown (fJ. — 21.15 Premiè
re-magazine. — 22.05 Hun stad: 
Anthony Burgess over Rome 
(dokJ.- 22.55 Nieuws. 

NED. 1 
17.00 Eerbied voor het leven (over 
eutanasie). — 17.35 Een bericht 
van de wilde ganzen. — 1828 
Teleac (Sportvissen). — 19.00 
Nieuws. — 19.05 Bolke de beer 
(strips). — 19.15 Alle mensen 
(dokJ. - 19.40 U zij de glorie 
aiederen). — 2020 Ja, natuuriijk 
(kwis). — 21.50 Ander nieuws. — 
22.30 Nieuws. 

NED. 2 
12.00 Het capitool Onfo). - 12.45 
Schaken voor beginners. — 1430 
Open school (magazine). — 1530 
Nieuvi/s. — 15.35 Weerribben en 
wieden (dok). — 1620 Het maken 
van kunstprogramma's. — 17.05 
Studio Sport I. — 17.35 Sprekers-
hoek. — 17.50 Dans bij de Bos. — 
18.15 Op zicht (Kunstmagazine). 
- 18.45 Sesamstraat - 19.00 
Studio Sport II. — 20.00 Nieuws. — 
20.10 Panoramiek. — 20.40 Huma
nistisch verbond. — 20.45 De la
chende scheerkwast — 21.15 Van 
Mao tot Mozart (dokJ. — 22.40 
Solly's diner ftortfilm). — 22S0 
Nieuws. 

RTB 1 

12.00 Faire le point (debaO. — 
1300 Nieuws — 19.30 Nieuws. — 
20.00 Annie Girardot - superstar 
(variété). — 21.00 Fort comme la 
mort CTV-film). — 22.35 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Westber-
lijnse kanttekeningen. — 21.05 Die 
Sonntagskinder CTV-film). — 22.45 
Tagesthemen. — 22.50 Literair ma
gazine — 23.40 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 Mikroben in 
ons lichaam. — 20.15 Der Fall 
Maurizius CTV-film). — 21.35 
Nieuws. — 21.50 Die Bekannten, 
die Berühmten, die Besonderen 
(show). - 2320 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Dromen 
van het jaar 2001 (dok). - 21.00 
Auslandsstudio. — 21.45 Schei-
dung auf Kölsch (toneel). — 0.00 
Nieuws. 

LUX 

19.00 Nieuws. — 19.30 Filmnieuws. 
— 20.00 Les roses de Dublin (f J. 
— 21.00 Le messie sauvage (film). 

F 1 

19.15 Tuinvogels (dokJ. - 19.40 
Suspens (f J. — 20.00 Nieuws. — 
20.30 Reglements de comptes a 
OK. Ck)rral (western). - 22.30 
Pleiades (koncert met Yannis Xe-
nakis). — 23.15. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Moviola (f J. 
— 22.10 RaynrK)nd Aron specta-
teur engage (dokJ. — 23.00 Histoi-
res courtes (tv-films). — 23.35 
Nieuws. 
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F 3 
20.00 Tele Test (kwis). - 20.30 
Architecture et Géographie sacrée 
(Panjs). - 2125 Nieuws. — 21.40 
L'invité de FR 3 (Claude Rich). — 
22.35 Mollenard (film). 

Maandag 
12 OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00Tita-
Tovenaar. — 18.05 Maja de bij. — 
18.30 Mohadjirin. - 19.00 Boter 
(kortfilm). — 19.15 Uitzending door 
derden. - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Met voorbedachten rade (f J. — 
21.10 Sportshow. - 2200 Horizon 
(Info). - 22.40 Nieuws. - 22.55 
Handel en wandel (Open ScKiool). 

NED. 1 

18.58 Nieuws. — 19.00 Bolke, de 
Beer (strip). — 19.10 Gods men-
senboek (f J. — 19.35 De woord in 
beeld kwis a<wis). - 20.00 Lan-
drow, tot ziens (tv-speO. — 21.20 

"«isss^fsa^» 

— Airport 77 ook SOS 747_ 
Bermuda Driehoek, rampen
film met o.a. Jack Lemmon. 
Vrijdag 16 oktober om 20 u. 15 
op BRT 1. 

Meditatie. - 21 
21 55 Minivoetbap 
Nieuws. 

NED. 2 
14.00 Regering 
18.35 Sesamstr k 
Jeugdjournaal. -
Doo (strips). — 1 
bos (f J. - 20.00 
Achter het nieuv 
verdachten (f.). - • 
budsman. - 223! 
(fJ. - 23.10 Niei * 

RTB 1 

19.30 Nieuws, 
(politiefilm en del < 
gen en dubbelge i 
Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. -
City (fJ. - 21.1 ) 
Danke. - 21.1 
22.00 Rudis Tagi i 
Tagesthemen. -
kauf (film). - o; E 

ZDF 
21.00 Heutevlour 
toria (tv-film). — 

Z A T E R D A G ClO okU - Retro is in. BRT-TV 
doet er leuk aan mee. Vanavond komt de 1ste afleve
ring van een 6-delige reeks shows met liedjes uit de 
jaren zestig. (Hit hit hoera) - BRT zet traditiegetrouw een 
spannende zaterdagavondfilm op het scherm: De tijd 
stond stil (The giri, the goldwatch and everything), een 
Amerikaanse thriller (1979) over een jongeman die van 
een schatrijke oom slechts een gouden zakhorloge erft, 
terwijl hij enkele miljoentjes verwacht had. BJijkl^aar is 
hij niet de enige die wist dat oompjelief schatrijk was. 
Maar de „anderen" denken dat de jongeman met die 
miljoentjes gaan lopen is, en willen hem die op om 
't even welke manier afhandig maken. (Met Pam 
Dawiser (Mork en Mindy) en Robert Hays (Angie)). — 
Avro (Ned. 1) begint vanavond met twee nieuwe 
feuiiletona Vooreerst is er de tweede reeks afleverin
gen van de Amerikaanse avonturenreeks How the 
West was won over een familie settlers in westelijk 
Amerika en Never the twain, een Britse komische reeks 
over twee antiekhandelaars, vroeger compagnor», die 
hun eigen weg gegaan zijn en een groot deel van hun 
tijd en energie hebben verbruikt in het bekonkurreren 
van elkaar. Als de zoon van de ene en de dochter van 
de andere het met elkaar aanleggen, komen de vaders 
in een moeilijke situatie-. (Ned. 1) - NCRV (Ned. 2) komt 
ook al aandraven met een nieuwe reeks: de Britse avon
turenreeks voor de jeugd De lieverdjes van Grange HK, 
over de gedragingen en misdragingen van leerlingen 
aan een middelbare school in Engeland 

Z O N D A G (11 o k ü - Het jaarlijkse volkskoncert 
in de Royal Hall in Londen The Last Night of the Proms, 
is telkens weer een belevenis. Met wijdopen ogen kijkt 
men naar die „flegmatieke" Britten die met spandoeken, 
bellen, trompetten, enz. supporteren voor het orkest en 
zijn leider, net als op een Wembley-voetbalmatcK Een 
gek volkje, die Britten. Het bekijken waard, alleen al om 
die dolle massa bezig te zien. CBHT) - Roland Lommés 
filmmagazine Première magazme is geheel gewijd aan 
de evolutie in de hedendaagse Amerikaanse filmindus
trie. 
De dokumentaire Van Mao tot Mozart ge^ een irxlruk 
van hoe de Oi inese kuituur reageert op een Westerse 
muzikale artiest en de Westerse (klassieke) muziek. In 
1979 maakte de vk>list Isaac Stem een koncertreis door 
China Hij trad op in o.a Peking en Shangai, hij doceerde 
en propageerde de Westerse muziek. De VPf lO brengt 
deze uitgebreide reportage over het verblijf van de 61-
jarige pianist in O i i n a (Ned. 2). 

M A A N D A G (12 o k ü - vanavond komt de BRT 
met de eerste aflevering van een nieuwe reeks tv-spe-
len van Jan Matteme Met voorbedachten rade. een 
reeks die moet beschouwd worden als de opvolger van 
zijn suksesvolle reeks „Beschuldigde sta op". Deze 
eerste driedelige reeks „Klacht tegen onbekende" 
speelt in een bedrijf waar medische apparatuur wordt 
gemaakt Het bedrijf heeft het al een tijdje moeilijk Wan
neer de eigenaar in het ziekenhuis opgenomen moet 
worden, komt een en ander aan het licht„ 
N.a.v. de zogenaamde „Sacharov-hearings"die dit jaar in 
Denemarken worden georganizeerd, brengt de NCRV 

(Ned. 1) het TV-spel Landrow tot ziens, een door Gerrit 
Reiter in opdracht van de NCRV geschreven tv-spel 
over de situatie van dissidente Russen die hun toe
vlucht gezocht en gevonden hebben in de vrije wereld. 
In zijn spel staat de vraag centraal: Hoe vrij voelt een 
dissident zich eigenijk in het „vrije" Westen? Twee jaar 
lang werkte hij aan dit stuk dat gebaseerd is op 
bestaande situaties. 

D I N S D A G (13 o k ü — Vanavond zijn wij aan de 
3de aflevering van de praatshow Zuid-Noord toe. Het 
krediet dat we het programma zelf gaven, blijkt verant
woord te zijn. Wat wij echter schreven over Regine 
Clauwaert als „showmakend" element in deze show, blij
ven wij gestand: Regine Clauwaert is in onze ogen te 
kleurioos om enig leven en diepte in deze show te 
brengen. (BRT 1). — Het populair-wetenschappelijk 
magazine van BRT 1 Verover de aarde is geheel gewijd 
aan de landbouw. — BRT 2 brengt de 1 ste aflevering 
van Bid) world, poor world, een 3-delige reeks over 
armoede, overbevolking, ondervoeding, de kloof arme/ 
rijke landen enz. ((Do-produktie Zweedse TV, Granada 
TV. BRT, Nos e.aJ. (Ook op Ned. 1 /NOS). - Na „Rich 
world, poor worid", zet BRT 2 nog eens een echte oor
logsfilm op het programma: Guadalcanal (zw.-wJ van 
Lewis Seller (1943) over de strijd van Amerikaanse ma
riniers die tijdens w.o. II op het eiland Guadalcanal dat 
door de Japanners bezet werd, afgezonderd raken van 
de andere Amerikaanse troepen en heel alleen stand 
moeten houden tegen de herhaaUe en hevige aanvallen 
van de Japanners^ — Even uw aandacht vestigen op 
Wie van de drie, een leuk spelletje, puur amusement 
zonder franjes, maar waarbij nogal wat afgelachen 
wortft. (Ned. 2/AVRO). 

W O E N S D A G (14 o k ü - Voetbal: Neder
land—België. Zal Nederland de toestemming geven om 
de match rechtstreeks uit te zenden? Een aktuele vraag 
i.vjTi. de weigering tot uitzending van voorbije matchen 
omwille van het teveel aan reklame op de Nederlandse 
voetbalvelden en omwille van het niet uitverkocht zijn 
van de stadkxis. Toch duimen! — Als alternatief is er op 
BRT 1 The One and Only Phyllis Dixey, een Britse ge-
drannatizeerde dokumentaire over Phyllis Dixey, Enge-
lands „First Lady of Stiiptease", het meisje dat van de 
striptease een kunst maakte_ (Was al eerder op 
NederiarxD. — BRT 2 draait (ate het geen voetbal is) de 
Tsjechische film van Aldrich Lipski (1977-78) A / K * 
Carter in Praag. De legendfHische Amerikaanse detek-
tieve Nick Carter wordt naar Praag ontboden om er een 
misdadig genie op te sporen_. De kleine zendgemachtig
de Ikon besteedt veel aandacht aan problemen in de 
derde wereld, problemen van minderheidsgroepen, 
problemen van jongeren enz. Vandaag start op Ned. 2 
een reeks onder de noemer Pubertijd, die gaat over 
eigentijdse problemen waarmee pubers gekonfron-
teerd worden. Deze eerste aflevering is gewijd aan 
„Make-up". Prezentatie: Ivo de Wijs. Gasten: de Ameri
kaanse popgroep Kiss. 

D O N D E R D A G ( I S o k Ü - OeSun/cer.een bij
na tweeëneenhalf durende film van George Schaefer 
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GROOT VOLKSUNIE-VERKIEZINGSKONGRES 
zondag 18 oktober 1981 om 14 u., Koninidi^ Ciicus, in het hart van BRUSSEL 

Werk en zekerheid 

door een Vlaamse staat 
Tien jaar geleden warm wl) een der welvarendste landen 
ter wereld. Nu staat België aan de rand van het failliet en 
is volkomen onregeerbaar geworden. Deze knoeiboel is te 
wijten aan het jarenlang wanbeheer van CVP. SP, P W en 
hun Waalse zusterparti|en. 
Toch had het anders grimnd. En het kan nog! Maar dan 
moeten «dj Vlamingen de handen in mekaar slaan. Dan 
moeten wij los van Wallonië, dat op de meest dwaze 
manier Vlaamse miljarden vergooit, geld dat wijzelf hard 
nodig hebben voor het handhaven van de eigen welvaart 
Want Vlaanderen alléén Ismn de krisis wél aan. We hebben 
de werklust, de ondernemingsgeest en de middelen om 
onze produktie te verhogen en onze onkosten te verminde
ren... om zo een konkurrentieel exportbeleid te voeren, ten 
einde onze werkgelegenheid en sociale zekerheid te vrij
waren. 
Maar dit kan alleen in een eigen Vlaamse staat, waarin 
Vlaams geld in Vlaamse handen blijft voor Vlaamse 
welvaart... waarin alle Vlamingen zich ttiuis voelen en sa
menwerken! patroon én arbeider, werknemer én zelfstan
dige, zwakkere én begoede. Niet aUeen ieder Volksunie-
11^ maar ook een meerderheid in Vlaanderen beseft dit 
best Vanuit diverse hoeken spreken steeds meer stemmen 
in die zin. Maar de Volksimie is de enige partij die sedert 
haar ontstaan opkwam voor een eigen Vlaamse staat voor 
Vlaams geld in Vlaamse handen. De Volksunie is de énige 
parüi die dat wil en kan: voor Vlaanderen de énige uitweg 
om uit de krisis te geraken. In ons aller belang. 
Laten we eerlijk en duidelijk zeggen waar het om gaat Zal 
er morgen nog werk zijn voor ieder die werken kan? Zal 
morgen de sociale zekerheid nog kunnen uitbetaald wor
den? 
Het antwoord is eenvoudig. Ja het kan, als we morgen nog 
geld genoeg hebben om de werkgelegenheid te handhaven 
en de pensioenen te betalen. Maar dat geld zullen we 
slechts hebben als we meer en beter gaan produceren, met 
minder onkosten. En, als de staat nünder zal verkwisten. 
Niet alleen de Volksunie zegt dit Maar wij van de Volks
unie zijn wél de enigen die beweren, dat dit enkel kan in 
een Vlaamse staat in een eerlijk sociaal klimaat., waarin 
alle Vlamingen overtuigd en solidair samenwerken. In ons 
aller belang. 
Welsprekende cijfers bewijzen dat de Vlaamse ekonomle 
op zichzelf gezond is en de krisis aankan (net zoals de 
Japanse, de Duitse, de Nederlandse). Trouwens, wij «rillen 
meer en-beter werken, als we weten waarvoor het moet 
dieneni méér jobi en behoud van de sociale zekerheid, in 
een geest van eerlijk verdelende rechtvaardigheid. Dit 
veronderstelt minder staatsbemoeienis en een gezond 
werkklimaat met medezeggenschap van &lle werknemers, 
maar zondw syndikale machtswellust 
Er moet een eind gesteld worden aan de dlefstaL ledere 
Vlaams gezin betaalt nu jaarlijks zowat ISOJNW frank aan 
Wallonië en BrusseL Dit zijn de staalharde cijfers die spre
ken uit de wetenschappelijke dossiers van de Leuvense 
ekonomisten. Wallonië en Brussel zijn verantwoordelijk 
voor 97 % van de begrotingstekorten. Om dan nog niet te 
spreken van de staalmiljarden... 
Er is maar één uitweg. Een de Volksunie is de enige partij 
die deze uitweg wil kiezen en kan kiezen, met een ernstige 
kans om de verandering af te dwingen. Een eigen, echt 
demokratische en sociale Vlaamse staat los van Wallonië 
dat een miljardenblok aan ons been is. 

Frans Van dar Elat 
tHchtar-voorxittar 

Vijftigduizend steunpunten 
Dit is een doe-krant Geen uit
voerige beschouwingen, geen 
ellenlange tiradea Maar een 
poging om te informeren over 
het klimaat en de krachtlijnen 
van onze verkiezingsstrijd. Een 
aansporing om mee te doen 
aan deze strijd. Enkele prakti
sche richtlijnen en taken, die 
van deze strijd een grote over
winning zullen maken. 
Dit speciale WU-nummer gaat 
naar alle Volksunie-leden. Dat 
zijn er 50.000. Vijftigduizend 
mensen: een grote en een be-
slissende ma(^t Ik zou willen 
dat ieder Iki van de Volksunie 
nu zijn verantwoordeiijkheKl 
beseft en meedoet aan deze 
verkiezingsstrijd. Meteen zou 
de Volksunie vijftigduizend 
propagandistische steunpun
ten rijker zijn bi Vlaanderen. 
Ik kan alle kaderleden en leden 
van de VoHtsunie geruststel
len. De Volksunie beschikt 
over de nodige materiële en 
menselijke mkklelen om de 
verkiezingsstrijd met sukses te 
voeren. De eensgezindhekJ in 
de partij is groter dan in de ja
ren voorheen, hoezeer de 
kleurpers ook tracht een enkel 

incident op te blazen. Aan de 
top van de partij heerst absolu
te eendracht; het vertrouwen 
van de top in de basis en van 
de basis in de top is algemeen. 
Sinds twee jaar blijkt uit iedere 
opiniepeiling onafgebroken, 
dat de Volksunie een verkie
zingsoverwinning tegemoet 
gaat Dit mag ons echter niet 
genoeg zijn: het is ons aller 
plicht, er een duidelijke en klin
kende overwinning van te ma
ken. Dit ligt in ons vermogen. 
Want voor de eerste keer 
sinds de partij bestaat, voelt en 
denkt een meerderhoKi in 
Vlaanderen -~ deels bewust 
en deels onbewust — hetzelf
de als wat wtj wiflen: Vlaande
ren baas in eigen huis, Vlaams 
geid in Vlaamse handen. 
Daarom durf ik me^de aUer-
groptste aandrang-alie leden 
van de Volksunie vragen, zich 
bij deze verkiezingsstrijd in te 
schakelen. Dat kan op velerlei 
manieren, rechtstreeks en on
rechtstreeks 

leder Ikl van de Volksunie, 
waar hij ook weze of wat hij 
ook do«t kan alvast in zijn 
omgeving getuigen voor de 

Volksunie en voor het optimis
me dat gewettigd is in het 
vooruitzicht van de overwin
ning. 
En heel veel leden — bijna 
allemaal, zou ik durven zeggen 
— kunnen financieel helpen 
(hoe beschekJen hun bijdrage 
ook moge wezen), kunnen 
vrienden en kennissen overtui
gen, kunnen familieleden op
zoeken en aanschrijven. 
In deze krant vindt U een paar 
suggesties. U vult maar aan 
met wat uw eigen overtuiging 
en vindingrijkheid U ingevea 
Maar écht^ ik geloof in de 
mogelijkheid om, met U allen 
en naast de overige mkldelen 
in de strijd, vijftigduizend pro
pagandistische sfeunpunten 
uit te bouwen in Vlaanderen. 

Uw voorzittar, 
Vic ANCIAUX 

^ .^ (» : ,7fw - f>aKv,Tt i^ . -^ i ^....>.-ï^tf»e«<»p.fe»J»--^5e^ . - . ^ - '<"^' TZA; *ri.!t:tJ*'*^*êa^i'^v^k£»^3*»T«*3r 



!!%a • 

• \ 

Werken 
door 

Vlaams 

?* 

0 

in ons all 
mm 



^ 

Hier zijn ze: 
honderdduizend 
raamaffiches 

De sff9!SfS^I}ië ëfh u in het 
bezit te stellen van een ek-
semplaar der VU-tema-affi-
ches, is ze af te drukken in 
deze doe-krant U vindt ze 
hierbij, alle twee. Tweemaal 
vijftigduizend VU-leden: dat 
zijn honderdduizend affi
ches die zó kunnen gebruikt 
worden. 

Hang ze voor uw raam. Of 
tegen uw muur of uw schut
ting. Ja hoor, er komen er 
nog en van betere kwaliteit 
dan dit krantenpapier. Daar 
gaan onze propagandisten 
dan mee op de baan. En die 
zullen reuzeblij zijn, voorbij 
huizen te lopen met onze 
raamaffiches. 

wm 

m'" 

Waarom eens niet 
naar tante Laura schrijven? 

Tante Laura volgt de politiek maar zo-en-zo. Straks moet ze gaai kiezen. En 
waarschijnlijk ergert ze zich daaraan, zoals de meeste burgers. Een briefje van 
Uaan tente Laura — of aan nonkel flaunts of kozijn Frederik en nichtje Monica 
— zou er afe volgt kunnen uitzien. 

1 

wil vragen. ,^rUio7'inaen Weeral eens! Dat is de 

Op 8 no^en.terznner^rk^^-9^^^ ^^ ^ottekensspel. En 

zevende keer in t,en i f ^ ^ f . ^ ^^^.^^r de dieperik in. 
ondertussen gaat ^^J^^f^^ '^,,^,e verandering komt 

Hetv^ordthoogüjddatereena^ ^,^i„gen 
Gelukkig scNint dat moge^k ^ - ^ ' ^ ^ ^ ^ „ ^,e moet 
komen tot ̂ ^^^^'''XTdek^^ToveJnnen: de Vlamingen 
koken. Vlaanderen kan ^ ^ ^ ^ " ^ ond, de syndikaten 
werken nog graag, onze ̂ ^^"^.^^ZLren halen geen gek-
en de grote P-^^oonsorgani^t^^^aan ^^^ ̂ ^^^ .^ 

ke en gevaadijke kuren ^>^^^^, ^ ^ ^,^ >^iamingen onze 
Vlaams geld in Vlaamse han^n^ A J ^^ .^ ̂ ^ 

eigen politiek konden ^oeren^^ ^^^^^ ,^ ^^^^^,,, ^ 
. s^aks nog een toe/cornstvoo^^^^^ 

het nog '--^^''^P^Z^ZsT^^jgende nood. 
ken. zeker in t.jden '^"^"^'J^J; Vlaanderen. Er is echter 

AHe partijen spreken veel ove Vlaamse 
- .aar één par.; d/e. zonder o ^ - ^ e a ^ ^ 

, a n d e n . / / : d e V o / / c ^ « ^ Z e ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ontstaan 25 jaar geleden. ^ « ^ ^^,^ ^^„en de andere 

:S;rar..arden.2^V^^^^^^ 
Gij kunt mij een groot Pte^'^»-°°^; .^^ .^^^,. ^te ge op 8 

: rr^lrk en zekerheid in Vjsn^e^^^^^^^ 
,k schrijf dezebne n - ^ ^ ' ' ^ ^^^^, , , ^^rsoonl^e 

genoeg tante Laura. Ik ̂ ^ J ^„c,^^^, de voorzitter 
aandrang als op verzoek ^^^^^^^^.^^^^^ ^rijven eveneens 
,an de Volksunie. Vee ^^" ^'^^^''^^j ^^ er allemaal van 
trieven naar hun famée en ^ ^ " " ^ ^ ^ J j , j,,,,ez/ng is en dat 
overtuigd dat het ̂ ^^ ^^'^^^^^^^Zdelijk moeten zeggen, 
zoveel mogelijk mensen ,n \ ^ ' ^ " ^ « ^ ^ ^^, ^^^^den. 
,at zij Het anders e n j ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^.^^n tot in de 

Veel groeten aan f-rits en zijn 

kerstvakantie. Willem 

i:lf 

m 

Met fieel weinig moeite en kosten zouden vijftigduizend Volksunie-leden min
stens honderckJuizend familieleden, vrienden of kennissen kunnen aarischrij-
ven en... overtuigen. 

Vijf omzendbrieven, 
kant en klaar ter verzending 

U hebt noch de tijd noch de gelegenhekj om z^ aan het schrijven van brieven 
te gaan? Vraag dan aan uw arondissementB- of afdelingsbestuur (en als ze 
daar te veel andere dingen an hun hoofd heben aan ons: Voksurve, 
Banikadenplein 12. 1000 Bnissel. vijf of meer gereed gestencHeerde omzend
brieven. U hoeft er slechts t)Ovenaan uw naeun en adres en onderaan uw hand
tekening op te zetten. En ze versturen a/is brief, aan famiMeden of vrienden en 
kennissen. 

Deze t>oodschapv.ordtU gestuurd door 

(naam) 

(adres) 

DU km echter aSeen^ een V l a ^ s ^ ^ ^ ^ 

•ii ^ in Vlaams, leenden " < « , " T " „ ^ ^ ^ Jncnemar 

én zelfstandige, Twakkere en b e g o e a e ^ ^ ^ ^ ^ 

^\ - i Brussel en Walbnie. uitgerekend dat ieder 
Leuvense ekonomisten ^^^^ /"^^^i, ^^ Brussel en 

.; Waams gezin jaarlijks zowat 150.000 fr. betaan 

Wallonië. . ( ,_„ - „ . Vlaams geld in Vlaamse 
Daaraan moet een einde ^ ^ ^ " . ^ f j ^ ^ ^ ^ -33, ook de 

handen. De overige parti^n ^^^^J'^^^^dT Volksunie v.il 
mond vol over Vlaanderen. Maar ^ ^ ^ ^ f ^^^ ^^er-
ondubbelzinnig en radikaal ̂ l^'^Z^'^d^y'^ms geld inder-
öerheid van de Vlaamse ^^^^"1^^^^^^^^^^ moet 
daad in Vlaamse handen moet blijven, uiem 
omgesmeed voorden tot f^P^^'^^J.f^,^ stellen. Door te 

""''"'''""Tv^LTzCuöuidelijk .at U .Ut: 
stemmen voor de ^ ° ' f " " ' ^ . ^ ^-_, ^.^ toe/comst te zorgen. 
Vlaanderen moet in staat ^'^•jfZ^Zatdat is de enige uitweg 
Werk en zekerheid in een ^ ' « « ' " f ^ ^ ^ ^ ^ f , „ , , verontschuldig 

Ik dank U ten zeerste ^^^^f/^^f^JSmen hebben. Gelie-

l '^'""Slimijn herhaalde dank en zeer ^o^echtend^^^^^^^^ 

8 OKTOBER 1981 

•^'^--j^-y-^-'ü—'^Jt-Jir *- ' js - -%» !£a*?s-^-5=»ii»*«'>-_^»;ï-•" 
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Van Martens I tot Eyskens I; nauwelijks dertig maanden 
Dit land is in een échte mallemolen terechtgekomen, die sedert de 
verkiezingen van december 1978 niet opgehouden heeft dol en stuur
loos rond te draaien en waarvan de vele kuren reeds lang sluimeren in 
het onderbewustzijn. 
Vers in het geheugen liggen nog de rellen rond het staaldossier en de 
begrotingsperikelen. Met Eyskens als eerste minister in het licht van 
de schijnwerpers. Maar daarmede belanden we amper op 6 april van 
dit jaar, dag waarop de Leuvense hoogleraar met de hoopvolle uitla
t ing „>t//ons-y'plaats nam op de ministeriële zetel van de Wetstraat 
16. Langer dan een verlengde vakantie heeft hij van dit gemak niet 
kunnen genieten. 
Maar vóór Eyskens de partijen van zijn koalitie in een elektoraal 
gunstige positie mocht maneuvreren, slaagde zijn partijgenoot Mar
tens er in niet minder dan vier regeringen te verslijten, zonder zijn 
tweede verjaardag als eerste minister te kunnen vieren. 

kunstige knip- en plakwerk zou 
het senaatsdebat niet overleven. 
Op 2 april kon Martens reeds op-

Op 3 april 1979 legde de voormali
ge CVP-voorzitter voor de eerste 
nrfaal de eed af als minister en 
regeringshoofd. Zijn eerder onge
wone koalitie van kristen-demo-
kraten, socialisten en FDF kende 
een zeer moeilijke bevalling, bijna 
vier volle maanden. 
fia de verkiezingen van 17 de
cember 1978 mocht de Vlaamse 
socialist Claes een eerste informa
tierondje k>pen, waarna reeds na 
de jaarwisseling Martens werd in-
gehaakJ als informateur. Volgens 
de meeste waarnemers een te 
overhaaste ze t En inderdaad, op 
12 februari zaten de onderhande
lingen strop. Even tevoren had de 
Volksunie zteh reeds teruggetrok
ken ooKlat de Franstalige onder
handelaars halsstarrig weigerden 
rekening te houden met de essen
tiële Vlaamse belangen, vooral in
zake Brussel en de financiering 
van gemeenschappen en gewes
ten. 

Martens daagde echter opnieuw 
op, nadat eerst Claes en Nothomb 
als bemiddelaars en nadien Van-
den Boeynants als formateur voor 
hem de weg geëffend hadden. 
Deze laatstse slaagde er in de 
CVP dermate te vermurwen dat 
zij het kortstondige Vlaams front 
verbrak, waarna de Volksunie de
finitief afhaakte, en scheep ging 
met het FDF. 

Eindeloos 
getwist 

Die ongewone koalitie zou slechts 
moeizaam het jaareinde halen, 
dag-in dag-uit gekonfronteerd met 
kommunautair getwist Het laks 
optreden van de regering her
schiep de landelijke Voerstreek in 
een oord van onrust en frankofo-
ne agressie. De ontmoeting tus
sen Happart en sire Boudewijn en 
de schietpartij van Grosjean op 
Vlaamse Voerenaars ontnamen 
de Vlamingen het laatste greintje 
geduW en leidden tot verhevigde 
reakties. Dat alles werd nog aan
gewakkerd door het eindeloos 
anti-Vlaams getalm om in de facili
teitengemeente Komen een 
Vlaamse school op te richten. Pas 
in 1980 zou dit recht aan de 
Vlaamse Komenaars toegekend 
worden. 
Onafgebroken werden deze konrv 
munautaire twisten gekruid met 
alarmerende studies over de soci-
aal-ekonomische en financiële toe
stand. De versoberingswet werd 
evenwel door het ABVV op sta
kingen onthaald en door de Waal
se politici gekoppeld aan de 
staatshervorming. De politieke be
sluitvorming zat volkomen vast 
Moegetergd, niet in het minst door 
zijn eigen partij en voorzitter, zag 
Martens nog slechts een door
braakpoging. Op 16 januari 1980 
zette hij de FDF-ministers aan de 
deur. 

Maar ook de tweede editie van 
Martens zou het kommunautair 
dossier niet rond krijgen. Niet dat 
het aan plannen ontbrak: het ene 
na het andere rolde als het ware 
uit de Wetstraat 16. Maar het 

nieuw koningwaarts. 

Liberale 
(on-)dienst 

Ondertussen stak CVP-voorzitter 
Tindemans zijn voorkeur voor een 
tripartite niet langer onder stoelen 
of banken. In de Liberalen vond hij, 
hoe kan het anders, gretige toe
hoorders en op 20 mei kon Mar
tens zijn driepairtijen-regeringsver-
klaring vooHezen. 

Met de hulp van de liberalen was 
meteen een tweederde meerder
heid in het parlement verzekerd 
en tot diep in augustus werd aan 
een hels tempo een staatshervor
ming in mekaar geknutseW, die 
Vlaanderen op niet één punt kon 
bevredigen en waarvan vandaag 
het falliet onomstotelijk vaststaat 
Daarmede liep de inbreng van de 

liberalen ook ten einde. Voor de 
sociaal-ekonomische dossiers 
vormden zij slechts een ballast en 
op 1 oktober werden zij vriendelijk 
bedankt voor de bewezen dien
sten. 
Dit weinig opwekkend schouw
spel werd afgrijselijk bijgekleurd 
door de toenemende incidenten in 
de Voerstreek, waar een fanatieke 
Snoeck vanuit zijn woning een 
groep Vlaamse wandelaars be
schoot en door de ergeriijke be
handeling van het Vlaams school
tje te Komen. Proceduretwist na 
proceduretwist werd door de 
Franstaligen opgestapeld, maar 
uiteindelijk nrKKht het schooKje er 
dan toch komen.„ in ruil voor de 
aanleg van de autoweg Pecq-Ar-
mentièresl 

„Maar" 20 miljard 
Zo belanden we bij Martens IV 
met kristen-demokraten en soci£h 
listen. Nu de staatshervorming 
achter de rug leek, zouden de 
échte problemen eens aangepakt 
worden. Maar ook dat liep niet van 
een leien dakje. De Nationale Ar-
beidskonferentie werd een sisser, 
de mini-matiging Weef vasthangen 
bij bedoelingen en de herstelweg 
vormde een ordeloos geheel van 
fragmentaire maatregelen zonder 
enig uitzk:ht op een sociaal-ekono-
misch herstel. 

Ondertussen groeide het begro
tingstekort zienderogen en ver
zwakte de Belgische frank drama
tisch. Onder druk van de Europe-

Een Vlaamse peuter in Komen wordt uitgejouwd- Snoeck vuurt op 
Vlaamse wandelaars te Voeren. In welk land leven wij dan toch? 

se gemeenschap kwam Martens 
plots aandraven met een „te laten 
of te nemen" Vastenplan, waarin 
onder meer een aantal maatrege
len in verband met de index. Voor 
de socialisten een niet te nemen 
drempel, zodat er vooHopig een 
eind kwam aan de ministeriële 
carrière van Martens. 

Verkiezingen kwamen er evenwel 
niet Integendeel, dezelfde rege
ringsploeg zette het werk verder 
onder de lekJing van Eyskena 

„Werk" is daarbij een groot woord, 
want na de vaststelling dat het 
begrotingstekort voor 1982 
„maar" 200 miljard mocht bedra
gen, moesten Eyskens en zijn kol
lega's definitief afhaken. De Waal
se socialisten en de CVP meen
den zk;h met het staaldossier in 
een gunstige eiektorale positie ge- ' 
maneuvreerd te hebben. De kie
zer zou ter hulp geroepen worden. 
Waarmede het doek viel over nau
welijks dertig maanden en vijf re
geringen.. 

Ze zeggen het zelf... 

Over burgerzin... 
.Hoe de huidige verlichte 
politici zich ooit kunnen ver
antwoorden tegenover de 
komende generaties, de 
konsekwenties van zoveel 
waanzin te torsen te krijgen, 
is een vraag waarop men het 
antwoord helaas schuldig 

moet blijven. Wel kan men 
zich afvragen, of regeerders 
wel het recht heblten om de 
toekomst te verpanden, om 
een gebrek aan moed, een 
onvermogen af te wentelen 
op kinderschouders.' 
J.VE in Gazet van Antwerpen 

van 29 Juni 1981 

...en burgerkomitees. 
„Voor Tindemans luidt het 
antwoord dat het land niet 
zozeer behoefte heeft aan 
burgerkomitees dan aan po
litici die 's lands belang bo
ven het enge partijbelang 
stellen. De idee van de bur
gerkomitees klinkt trou
wens nogal vreemd uit de 
mond van een leider, die ten 
slotte zelf grote politieke 

Over textiel... 
„-Men blijft van Vlaamse zij
de vaststellen dat er in het 
kader van het textielplan 
nog geen frank is gespen
deerd. Ook is men wrevelig 
omdat men weinig kontrole 
en inspraakmogelijkheden 
heeft In het nationaal komi-

...en staal. 
„Het staalakkoord zal wor
den uitgevoerd en daar be
staat binnen de regering 

verantwoordelijkheid 
draagt Men heeft immers de 
indruk dat de partijvoorzit
ter met zo'n uitspraak het 
parlementaire regime failliet 
verklaart en daarom naast 
het parlement een alterna
tieve volksvertegenwoordi
ging wil instellen.' 
Leo Marynisaen in Het Volk van 

30 juni 1981 

tee voor kontrole en plan
ning van de staalindustrie 
zijn de Vlamingen hulpeloos 
in de minderheid, terwijl de 
instellingen van het textiel-
plan paritair zijn samenge
steld.' 
Maurits Standaert in Het Volk 

van 11 mei 1981 

niet de minste verdeeldheid 
over.' 
Mark Eyskens, eerste minister, 

22 mei 1981 

Over Vlaams belang... 
„Het is onaanvaardbaar dat 
voor de staalnijverheid van 
ISO miljard tot 225 miljard 
frank overheidskredieten 
beschikbaar zullen worden 
gemaakt, terwijl de textiel-
en konfektienijverheid over 
vijfjaar maximaal 22 miljard 
frank zullen ontvangen. Dit 
is een onaanvaardbare dis
criminatie ten overstaan van 

een bedrijfstak die vooral in 
Vlaanderen gevestigd is, en 
driemaal weer werknemers 
telt dan er ooit in de staal-
sektor hebben gewerkt Ook 
voor deze nationale sekto
ren zouden de kredieten re
gionaal moeten opgesplitst 
worden.' 
Luei^n Fruru, voorzitter van de 
krlstell/ke textielvakbond, 27 

mei 1981 

...en partijbelang. 
„Het voorstel van tien CVP-
kamerleden om een aantal 
grote sektoren zoels staal, 
textiel en scheepsbouw te 
regionalizeren komt niet uit 
de partij zelf, maar is een 
Initiatief van de fraktie die 
gemeend heeft op die ma-

Over de CVP... 
„De helft van de CVP-leden 
is voorstander van de unitai
re staat en zij die dromen 
van een autonoom Vlaande
ren vormen een kleine min
derheid. - Deze regering kan 
niet vallen omdat zij niet in 
staat is te vallen. - Het dra

nier op sommige Voervoor-
stellen te moeten reageren. 
De CVP als partij blijft er 
voorstander van dat het 
staal nationaal blijft zoals 
de partij steeds heeft ver
klaard.' 

Leo Tindemans, 22 juni 1981 

ma van dit land is dat er 
geen nationale partijen meer 
bestaan. - Mijn verhouding 
met eerste minister Martens 
is niet meer zo goed als 
weleer.' 
Leo Tindemans in een vraagge
sprek met de buitenlandse pers, 

S maart 1981 

..en het sterfhuis. 
„En als het waar is dat we 
vandaag op de uiterste rand 
van een regimekrisis staan, 
dan kan men met enige intel-
lektuele eerlijkheid voor 
ogen niet voorbij aan de 
verantwoordelijkheid van 
de grootste partij van het 
land die kwasi in alle rege
ringen zetelde en op de 

koop toe doorgaans ook 
nog de eerste minister le
verde. Daarom kan men zeg
gen dat naarmate de verzie
king van de CVP zich door
zette, deze natie hoe langer 
hoe dichter in de buurt van 
het sterfhuis geraakte.' 
Hugo Camps in het Belang van 
Limburg van 25 september 1981 
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Geen Belgische armoede, maar Vlaamse welvaart 
De tijden zijn er niet naar om in 
dubbelzinnigheid voort te ploe
teren. Dit is klare taal: de 
Volksunie wil Vlaanderen los 
van Wallonië. 
De feiten op een rij: 
• met de Walen valt geen 
opbouwend sociaal-ekono-
misch beleid meer te voeren; 
• de Waalse syndikaten zijn 
tot anarchistische herrieschop-
'pers ontaard; 
• het Waals patronaat is ver
worden tot een aftands knekel
huis; 
• de Walen verwachten alle 
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heil van de staat die voor al 
hun problemen moet opdraai
en» met miljarden uit de 
Vlaamse ekonomie, de Vlaam
se werknemersbijdragen, de 
Vlaamse spaarcenten. 
• ...en als dank worden wij 
permanent gepest door een 
mateloze Waalse arrogantie. 
Denken we maar aan de be
noemingen, de Komense 
school, het Happart-terrorisme 
in de Voer, de pesterijen te 
Brussel en in de randgemeen
ten. 
De Waalse vakbonden en par
tijen zeggen het zelf: zij willen 
een andere samenleving dan 
de onze. Als zij gevaarlijke 
maatschappelijke experimen
ten of kollektivisme willen, is 
dat hun zaak. Vlaanderen ech
ter moet het • recht opeisen, 
zichzelf te zijn en te kiezen 
voor de énige uitweg die ons 
rest: de Vlaamse Staat 
Velen spreken de Volksunie 
nu na over zelfbestuur. Maar 
de huidige halfslachtige staats
hervorming — gemaakt door 
CVP. PS én P W - is eeit le
vensgroot onding: het \at\d is 
.meer dan ,<xk onregeerbaar, 
verdeekl en financieel aan de-
grond. 

Daarom steit dè~ Volksunie ais' 
énig degelijk, ön .definitief alter
natief: de Vlavnse staat Dit wil 
zeggen: 

• zelf beslissen over eigen 
gekl, over kolen en staal; 
• zelf beslissen over ons 
ekonomisch en industrieel be
leid; 
• zelf beslissen over ons so
ciaal systeem; 

• zelf beslissen over de ei
gen openbare werken, het on
derwijs en het wetenschappe
lijk onderzoek; 
• zelf beslissen over eigen 
juridische aangelegenheden 
(en dus zelf beslissen over 
amnestie). 

Deze échte Vlaamse staat 
heeft de Volksunie altijd ge
wild. De CVP. SP en P W 
hebben wel de mond vol over 
Vlaanderen. Maar zij willen 
geen Vlaamse staat door hun 
bindingen met belangengroe
pen en Waalse zusterpartijen. 
Na de verkiezingen zullen ze 
dan ook voortdoen, omdat het 
voor hén nu eenmaal niet an
ders kan. En dan blijven we in 
het sukkelstraatje van krisis op 
krisis. met een verzekerd fail
liet voor ons allen. Daarom is er 
maar één uitweg: met de 
Volksunie naar de Vlaamse 
staat in ons aller belang. 
Het Vlaanderen dat de Volks
unie voorstaat zal een door en 
door demokratische staat zijn, 
waarin de burger aan de basis 
ligt ym 'dê opehbarer macht 
Een staat dus waarin het dö-
mokratisch- gezag geëerbie
digd wortit en waarinrhet gé-' 
zag de demokratie eerbiedigt 
Een staat waarin iedereen zijn 
plaats heeft en kent- waarin 
Debunnenoch Houthuysnoch 
Pulinckx de wet stellen, maar 
de gekozenen van het volk. 
Deze Vlaamse staat zal een 
open verdraagzaamhekJ hukJi-
gen. Geen politieke, kJeok)gi-
sche of andisre groep kan en 
mag zijn mening opdringen. De 
Vlaamse staat moet een staat 

zijn van en voor alle Vlaamse 
burgers die in Vlaanderen en 
te Brussel wonen, een staat die 
werkt in ons aller belang. 
Een meerderheid in Vlaande
ren voelt onbewust aan dat het 
zo kan en dat het zo moet Wij 

moeten die meerderheid over
tuigen: alleen de Volksunie wil 
écht een Vlaamse staat en 
Vlaams geld in Vlaamse harv 
den. 

Hugo SCHILTZ 

VU-Verkiezingsfonds 
De Volksunie is een vrije en ongebonden partij, los van alle 
sociale en kapitalistische drukkingsgroepen. Zo kan zij vol
op, in vrijheid en onafhankelijkheid, haar politieke rol spelen. 
Dat is haar kracht Haar verkiezingsfonds wordt niet 
gespijzigd door de gelden van sociale en syndikale organi-
zaties, noch door de smeergelden van bar>kiers of staai-
baronnen. Zij moet het hebben van de vrijwillige bijdrage 
van haar leden en sympatizanten. Zonder enige schaamte 
bekent de Volksunie dan ook dat ze de bedel op moet Ze 
is er trots op. U nodig te hebben. Financiële steun op het 
verkiezingsfonds is méér dan broodnodig. Daarenboven is 
het een goede investering: een kleine vrijwillige gift voor 
onze Vlaams-nationale partij is misschien de beslissende 
factor, om straks te ontsnappen aan de grote Belgische 
armoede. 

979-1105442-35 
VOLKSUNIE - VERKIEZINGSFONDS 

Barrikadenpleln 12 
1000 BRUSSEL 

EERSTE LIJST 
- VU-Kamerfraktie 50.000 
- VU-Senaatsfraktie 50.000 
- VU-Eurbfraktie (J. V/d. Meulebroucke) 10.000 

110.000 
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1̂ TV-programma's 

7 Nieuws — 
how - 2250 

erklaring — 
t - 1850 
1859 Scooby 

20 Het donkere 
leuws — 2027 

- 21 10 De 
2205 De Om-

3p 't rechte pad 

1955 Barocco 
It over tweelin-
gers) - 2300 

2015 Strumpet 
Drogen - nein 
Kontraste — 

show — 2230 
2300 Ausver-

I Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Abitur -
wofur? (diskussie) - 21 30 De 
verdediging van Stalingrad (dokJ 
— 2230 Asphaltgeier (film) — 
2345 Nieuws 

LUX. 
20 00 Show Annie Cordy (vaneteC 
— 21 00 Bons baisers a lundi (film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 20 30 Que la féte 
commence (film) — 2215 Portret 
Ftiilippe Noiret — 2315 Nieuws 

A 2 
19 45 Les gens d'ici (magazine) — 
2000 Nieuws — 2035 Affaire 
vous concernant (aktualiteiO — 
2230 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeuxde 20 heures (spel) 
— 20 30 La mme vert-de-gns (film) 
— 2205 Nieuws 

tol'. 

misschien wel het meest belangrijke program
deze week op ons scherm op te vangen is 
natuurlijk i v m de verkiezingsuitzendingen de 
aan de beurt komO „De Bunker", een Amen-
Franse produktie beschnjft de laatste dagen 

Ier in zijn bunker orKler de Rijkskanselanj, zoals 
len beschreven door de ex-kapitein en oorlogs-
ndent in Berlijn, James PO'Donnell Het is 

kumentaire, maar een gedramatzeerde bewer-
het boek Hitler wordt gespeeld door Anthony 
Het IS een pakkende rekonstrukte geworden 

ï vaak histensche toestanden die in de bunker 
hebben bestaan Bormann probeert nog enigs-
esturen Speer weigert de waanzinnige bevelen 

Ier op te volgen Ondertussen werkt Hitler in zijn 
momenten aan ongeloohwaardige plannen 

te tegenaanval (BRT 2) - De VARA (Ned 1) 
een merkwaardige produktie een poppenfllm 

opera van Engelbert Humperdinck op het 
ie van de Gebroeders Gnmm Hansje en Gnetje 

ze poppen doen is zó knap dat niemand ooit 
n heeft hoe de animate is gemaakt en de ma-

sbben hun geheim tot nu toe met prijs gegeven 
amgiHs (KRO/Ned 2) is een interessante doku-
e van Joost Tholens en Jef Rademakers over 
loie meiden die via hun baan als fotomodel 
ld willen worden om uiteindelijk in de film hun 

eve bestemming en roem te vinden 

J D A G (16 ok t ) — Rampenfilms zijn „in" 
747 - Bermuda Dnehoek is de 3de film in een 
irport-rampenfilms In 1970 begon de reeks met 
p die veroorzaakt werd door het ontjjloffen van 

in een Jumbo Je t In 1975 volgde een „Airport 
inn een sportvliegtuig zich in de cockpit van een 

3 ramde Voor de derde Airfxsrt-film werd een 
'erhaal verzonnen De schatnjke Philip Stevens 
Stewart) viert de opening van zijn kunstten-

illing in Palm Beach Hij laat een hele schare njke 
innaars en een fortuin aan kunstschatten met 
iuurd vliegtuig overvliegen Via het ventlatesy-

«lagen gangsters enn de passagiers met gas te 
«nen De piloot Gallagher (Jack Lemmon) wordt 

. eloos geslagen De co-piloot een medeplichtige, 
" * ^ ^ iet stuur over Het plan is om het vliegtuig om te 
^ ^ r laar een verlaten eiland en daar over te stappen 
2 ? * i'achtend vliegtuig met de kunstschatten en alles 

1 waardevols wordt gevonden In de beruchte 
[][" dnehoek, raakt het vliegtuig echter een boorto-

3tort in zee Regie Jerry Jameson (1977) (BRT 
' " ^ ' ' f etrekkelijk laat op de avond brengt de AVRO 

) nog een interessante film van Delbert Mann 
met Lee Remick, George Peppard en Joe 
in de hoofdrollen Tom between two lovers, 

vertaald worden als „Heen en weer geslingerd 
twee liefdes" Tijdens een gedwongen opont-

een vliegveld ontmoet de gelukkig getrouwde 
:onb de sympatieke architekt Paul Rasmussen 
een kennismaking begonnen is, groeit tegen 
achting uit tot een liefdesverhouding Deze 

mg brengt Diane in een knsissituate in haar ge-
moet beslissen-

Dinsdag 
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BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 Ti-
ta-tovenaar — 18 05 Sesamstraat 
— 18 35 Maatschappelijk vrouwen 
(Open schooD — 19 07 Uitzending 
voor derden (Vnje Woord) — 
19 45 Nieuws — 2015 Zuid-Noord 
(Praatshow) — 21 15 Verover de 
aarde (Landbouw) - 2205 IQ 
(kwis) — 2230 Nieuws 

BRT 2 
2010 Rich world poor world (dok 
over de Derde Wereld) - 21 00 
Guadalcanal (film) - 2335 Bon
jour la France (Open school) 

NED 1 
1915 Kop en staart — 1930 Jon
gerendag 81 (reportage) — 21 37 
Nieuws — 21 55 Rich world poor 
world (dok.) — 2245 Den Haag 
vandaag — 2340 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Avro's top-
pop — 1925 Wie van de dne 
(kwis) - 2000 Nieuws - 2027 
Mies (praatshow) — 21 30 Dallas 
(f J — 2215 Televizier magazine 
— 22 55 De toestand in de wereW 
— 23 00 Honderd beroemde schil-
denjen (dokj — 2315 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws en toto-
benchten — 2000 Videogram 
(een nieuw programma) — 21 00 
TV-F Magazine — 2200 Un hom-
me, une ville (Montreal) — 2255 
Nieuws 

RTB 2 

1955 Le point de la medeane (de 
zenuwinzinking) — 2055 Le poi
son (film) 

ARD 
2000 Nieuws. — 2015 Telespiele 
(spel) — 21 00 Aktualiteitenmaga-
zine - 2145 Dallas (f J - 2230 
Tagestfiemen — 2300 Am ende 
des Gartens namens Hollywood 
(pantomime) — 2355 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Der Fall 
Maunzius (tv-film) — 21 00 Heute-
joumal — 21 20 Was sind uns die 
Kinder wert? (reportage) — 22 05 
Land und Sohne (heimatfilm) — 
2340 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktuaiiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Landes-
spiegel — 21 00 Portrait — 21 15 
Frauen-Studien — 21 45 Monitor 
im Kreuzfeuer — 22 30 Generatie
verschillen (dokJ - 2300 Kortsj-
noi—Karpov (reportage) — 2330 
Nieuws. 

LUX. 
1900 Nieuws - 2000 Lhomme 
qui valait troe milliards (f J — 21 00 
Don (^millo. Monseigneur (film) 

F 1 
1945 Les pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws — 2030 Dickie roi 
(fJ — 21 30 Aktualiteitenmagazine 
— 2230 Regards entendus (over 
kunst) - 2310 Nieuws 

A 2 
1945 Les gens d'ici (magazine) — 
2000 Nieuws — 2030 D'accord 
pas d'accord (sjsel) — 2040 Le 
[jarrain (film en debaO — 2330 
Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (speO 
— 2030 L'Emeraude tragique 
(film) — 2205 Nieuws 

S"*. ii i 

BRT 1 
1530 Open school - 1700 Op 
het schildpadplein — 1800 Klem, 
klein kleutertje — 1815 Ti-ta-tove-
naar(f) - 1825 Chips (O - 1912 
Uitzending door derden (PW) — 
2015 AmoW (fJ - 2040 The one 
and only Phillys Dixey (tv-film) — 
2215 Persona (portret van Dano 
Fo) - 2245 Nieuws 

BRT 2 
Nederland—België In het kader 
van de voorronde van de wereld
beker voetbal, spelen vanavond 
Nederland en België hun terug-
wedstnjd De kans is groot dat de 
match rechtstreeks wordt uitge
zonden daardoor kan het pro
gramma gewijzigd worden — 
2015 Die goeie ouwe tijd (show) 
— 2045 Nic Carter m Praag (film) 

NED 1 
1530 De poppenkraam (f) — 
1600 Maja de bij (O - 1625 
KRO's wereldcircus — 1858 
Nieuws — 1900 Van gewest tot 
gewest — 1950 Politieke partijen 
— 20 Per vlot over de Stille 
Oceaan (dok) - 2152 De kat en 
de goudvis (stnp) — 2137 
Nieuws — 21 55 Studio Sport — 
22.25 Den Haag vandaag - 2320 
Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjoumaal — 1859 Puberhjd 
(dok) - 1925 Kenmerk - 2000 
Nieuws — 2027 Socutera — 
2032 Nederland Muziekland — 
2130 Magnum (O - 2220 Rem
mers ontmoet Carel Enkelaar 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 1955 
Risquons tout (kwis) — 2055 
Theodoor Chindler (O 

RTB 2 
19 00 Het racisme wetenschappe
lijke vergissing (debat) 

ARD 
2000 Nieuws. — 2015 Die zweite 
Haut (tv-speO - 21 45 Kultureel 
magazine 

ZDF 
1855 Voetbal (Oostennjk-West-
Duitsland) — 2050 Uit het ekono-
misch leven — 21 30 Heute-jour-
nal - 21 55 Die profis (f) - 22.45 
Knstenen en de vrede (dok) — 
2315 Hermann Jozef Abs (ge
sprek met een bankier) 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Gesprek
ken en ontmoetingen — 2145 
Newyorks dagboek — 2215 Die-
ser verdammte Krempel (film) 

LUX. 
1957 Nieuw» - 2000 Hit-parade 
- 21 00 Top Secret (film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF 1 (speD — 
2035 Koncert Otlassiek) - 22.40 
Le porte cle (kortfilm) 

A 2 

19 45 Les gens dlci (magazine) — 
2000 Nieuws — 2035 Palmares 
81 (vanete) — 21 50 Grand Stade 
(sportmagazine) — 2250 Zig zag 
(magazine) — 2320 Nieuws. 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Black Moon (sprookjes-
hlm) — 2205 Nieuwa 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 Ti-
Ta-Tovenaar — 1805 Sesam
straat — 1830 Een vinger in de 
pap — 1900 Gent (kortfilm) — 
1917 Uitzending door derden 
(CVP) - 1945 Nieuws - 2010 
Mikro-Makro (kwis) - 2035 Pa
norama - 2125 Dallas - 2210 
Sporttnbune — 2240 Nieuws 

BRT 2 
2010 De bunker (tv-film) - 22 30 
Premiere 

NED 1 
1858 Nieuws. - 1900 Hans en 
Gnetje (poppenftlm) — 2010 
Twee voor twaalf (kwis) — 2050 
Kijk haar (vrouwenprogramma) — 
21 37 Nieuws — 21 55 Artsenij 
(Info) — 2225 Den Haag vandaag 
— 2320 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjoumaal — 1859 Er was 
eens-(dokJ — 1925 Smokkelaar 
(f) - 2000 Nieuws - 2027 Mata 
Han (O — 2210 Brandpunt — 
2245 Dreamgiris (dokJ — 2340 
Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 1955 
De zon als warmtebron (Info) — 
2020 Monsieur Klem (film) — 
2220 Le carroussel aux images 
(filmnieuvi/s) — 2310 Nieuws 

RTB 1 
2030 La Tosca (Opera) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Pro und 
Contra (diskussie) — 21 00 TV-
diskoteek — 21 40 ügeia (tv-film) 
- 2235 Tagesthemen - 2305 
Ministrel Man (tv-film) — 045 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Gestatten 
Rex GiWo (show) - 21 00 Heute-
Journal — 21 20 Nieuws uit Oost 
en West — 2205 Der Dreifache 
Tod der dntten Figur (tv-film) — 
2340 Nieuws 

D3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Stunden 
des Terrors (western) — 2130 
Integratie van gehandicapten — 
2215 Oliewinning in de Noordzee 
(reportage) — 2300 Nieuws 

LUX 
1957 Nieuws - 2000 Dallas (O 
— 21 00 A vous de choisir 0<ijkers 
kiezen hun fiInO 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les pans de TF 1 (speO — 
2000 Nieuw». — 2030 Dickie Roi 
(f) — 21 30 Boekenmagazine — 
22.40 Nieuws 

A2 
19 45 Les gens d'ia (magazine) — 
2000 Nieuws. — 2040 Le pan-ain 
(film) — 2330 Nieuws 

F 3 
2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 20 30 Pat (Sanret et Billy the Kid 
(western) — 2215 Nieuwa 
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BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 Ti-
ta-tovenaar — 18 05 De zoon van 
de Adelaar (kortfilm) - 1820 
Klem klein kleutertje - 1835 Li
chamelijk gehandicapt (Open 
school) — 1910 Openbaar kunst
bezit (Jean Rerre Cluysenaar ar
chitekt) - 1945 Nieuws - 2015 
SOS 747 Bermuda dnehoek 
(rampenfilm) - 22 05 Rich world -
f)Oor world (dokJ — 22.55 Nieuws 

BRT 2 
2015 WIJ heren van Zichem Oaat-
ste aflJ — 21 30 Dzjin (humor) — 
2230 Daq aan daq 

NED 1 

1858 Nieuws. — 1900 kiwa Sere
nade (reportage) — 19 55 How the 
West was won (fJ — 21 10 Ja 
hoor, dat is Adda (reportage) — 
21 37 Nieuws. — 21 55 Humanis
tisch vertond — 2225 Tom be
tween two lovers (tv-film) — 000 
Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Familie-
kwartet (kwis) — 1925 Banana 
Split - 2000 Nieuwa - 2027 De 
show/bizzquiz — 22 00 Het nieuwe 
land (fJ - 2255 Aktua TV -
2345 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 1955 A 
suivre (info) — 21 15 Le Pre (film) 
— 2305 Nieuws 

RTB 2 

1900 Picasso (De mens en zijn 
werk) - 1955 Quincy (fJ - 2050 
Vendredi-sports 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Cockpit (f J 
— 21 45 Ekonomisch magazine — 
2230 Nieuws uit Bonn - 2300 
Die Sportschau — 2325 Ein She-
nff in New York (f J — O 40 Nieuwa 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Auslands-
pumal — 2015 Atkenzeichen 
XY. ungetost — 21 15 Wiener 
OcnalD-bonbons (kabareü - 2200 
Heute-joumal - 2220 Aspekte 
(kuituur) — 2305 Aktenzeichen 
XY ungetost (eerste resultaten) 
— 2315 Der Ritt zuruck (western) 
— 030 Nieuwa 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
20 00 Nieuws - 2015 Aufs schaf 
gekommen (reportage) — 2100 
Nieuws uit Duitsland - 21 30 Gott 
und die Welt — 2200 Een bevnj-
dmgsstnjd (dokJ — 22 50 Het nut 
van de anb-fascistische weerstand 
(rep>ortage) — 2335 Nieuws 

LUX. 

1957 Nieuwa - 2000 (^iips (fJ 
— 21 00 Les jeux de l'amour et de 
la guerre (film) — 2235 Aktualitei-
ten uit de autosport 

F 1 

1945 Les pans de TF 1 (speO — 
2000 Nieuwa - 2030 Le charla
tan (toneeO — 2225 Jardins para
dis de réves (reportage) — 22 55 
Nieuwa 

A 2 

19 45 Les gens d'ici (magazine) — 
2000 Nieuvi». — 2035 Mane, Ma
ne (f J — 21 35 Apostropfiea — 
2255 Nieuwa — 2305 Les portes 
de la nuit (film) 

F 3 

2000 Les jeux de 20 heures (speO 
— 20 30 Le nouveau vendredi (re
portage) — 2130 Aimez-vous 
Aime? (vanete) — 2225 Nieuwa 
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^m Kritisch bekeken 

Ruusbroec plechtig herdacht 
Jan van Ruusbroec (1293-1381) is 
waarschijnlijk de schitterendste 
getuige van de luister van de 
Nederlandse kuituur te Brussel. 
Een aantal historici zijn ervan over
tuigd dat de grote Brabantse mys
ticus een geboren Brusselaar is. 
Hij zou zijn naam dus niet danken 
aan de gemeente Ruisbroek (deel
gemeente van Sint-Pieters-
Leeuw) maar integendeel aan de 
wijk Ruisbroek in de buurt van de 
Albertina te Brussel. Daar loopt 
vandaag trouwens nog altijd de 
Ruisbroekstraat. Wat er ook van 
zij, vast staat dat Ruusbroec zo
wat veertig jaar te Brussel heeft 
geleefd. 

Geboren in 1293 vertoefde hij van 
jongsaf bij zijn oom Jan Hinckaert, 
kap>elaan in Sint-Goedele. Hier ge
noot de jonge Ruusbroec zijn op)-
leiding. Daarna stond hij tot 1343 
In voor de zielzorg te Brussel. De 
kartuizer Gerard van Herne, een 
tijdgenoot van Ruusbroec, schrijft 
dan ook dat laatstgenoemde was 
ierst een devoet priester, een ca-
pelaen te Bruessel in Brabant in 
Sinte Goelenkercke. Om ketterse 
opvattingen te bestrijden gebruik
te hij niet het Latijn — dat door de 
Brusselaars niet begrepen werd 
— maar integendeel hun eigen 
taal: het Diets. De mystieke ge
schriften van Ruusbroec, aanvan
kelijk gegroeid uit de prediking die 
hij te Brussel hield, werden dan 
ook opgetekend in onvermingh-
den Brusselschen Dietsche, soe 
dattter luttel Latijnscher ofte Wals-
cer woerden ofte van enighen 
anderen tale in sijn ghesaeiet Een 
duidelijker getuigenis over het Ne
derlands karakter van Brussel is 
moeilijk denkbaar! 

In een bijdrage over Ruusbroec 
CDe Standaard van 20 aug. II.) wijst 
de historicus Paul De Ridder er 
bovendien op dat in Sint-Goedele 
de oudste voorbeelden van een In 
het Diets gesteld pleidooi en aan
klacht geschreven werden. Dit ge
beurde precies op het ogenblik 
dat de jonge Ruusbroec er school 
liep. Op dat moment bestond de 
Brusselse kapittelkerk reeds drie 
eeuwen. In 1047 had graaf Balde-
rik hier een kollege van twaalf 
kanunniken gesticht. Tussen 1226 
en het einde van de vijftiende 
eeuw werd de oude Romaanse 
basiliek gesloopt en vervangen 

Vijfde Biënnale 
van Borgerhoutse 
Kunstenaars 
1917-1938 
Voor de vijfde maal wordt door het ge
meentebestuur van Borgerhout een 
overzichtelijke tentoonstelling gewijd 
aan Borgerhoutse kunstenaars, d.wx 
artiesten die gekx)ren zijn te Borger
hout of die in de gemeente een belang
rijke periode van hun kreatieve loop
baan hebben doorgebracht 
Thans komen de artiesten aan bod 
geboren tussen 1917 en 1938. 
De voorgestelde werken zijn alle af
komstig uit privè-verzamelingen van 
de kunstenaars. 
Deze merkwaardige expositie zal inge
richt worden in de prachtige ruimten 
van het gemeentehuis van Borgerhout 
dat terecht wordt beschouwd als een 
parel van de neo-renaissance. 
De tentoonstelling is vrij toegankelijk 
van 17 tot 31 oktober, alle dagen van 
10 tot 17 u. 
Ook ditmaal wordt een catalogus van 
de voorgestelde werken uitgegeven 
met voor elke kunstenaar een biografi
sche notitie, een kunsthistorische be
schouwing en de reproduktie van een 
tentoongestek) werk. 

door een gotische kerk. Dit maak
te een ingetogen verloop van de 
eredienst natuurlijk biezonder 
moeilijk. Mogelijk hebben die on
gemakken Jan van Ruusbroec, 
Jan Hinckaert en Frank van Cou-
denberg ertoe gebracht om in 
1343 naar Groenendaal te trek
ken. Hertog Jan lil van Brabant 
stelde de drie geestelijken van 
Sint-Goedele hier een kluis ter 
beschikking. Daar zouden zij tot 
het einde van hun dagen verblij
ven. 

Ook de weinig voorbeeldige le
venswijze van sommige clerici kan 
Ruusbroec ertoe aangezet heb
ben een sober leven te gaan lei
den in de stilte van het Zoniën-
woud. P. Verdeyen, s.j., geeft In 
zijn studie over Ruusbroec en zijn 
mystiek (Leuven, 1981, uitg. Da-
vidsfonds) een aantal uittreksels 
uit Ruusbroecs geschriften waarin 
het winstbejag van sommige gees
telijken gehekeld wordt. Omgezet 
in modern Nederlands luiden die 
als volgt: „Hebzucht en vrekkig
heid zijn twee prebenden die de 
duivel geeft aan sommige rijke 
geestelijken en kanunniken..." El
ders verklaart Ruusbroec veront
waardigd: „Gij ziet het zelf wel, als 
men de klokken luidt voor de 
dienst des Heren, voor de metten 
of een ander officie. Is er geld te 
verdienen, dan staan allen haastig 

Herdenkingsprogramma 
Jan van Ruusbroec 

1 o ok t om 14 u. 30 te Brussel 
(katedraal van Sint-Michiel en 
Sint-Goedele) — Voordracht 
over de „Kultuurhistorische 
betekenis van de Brusselse 
katedraal" door dr. Paul De 
Ridder (Algemeen Rijksar
chief te Brussel). 
16okt.-28nov. te Brussel 
(Koninklijke Biblioteek) — 
Ruusbroectentoonstelling. 
Opening op 16 oktober met 
als sprekers dr. J. De-
schamps en Dr. P. Verdeyen. 
17, 18, 23 en 24 okt. te Ruis
broek (Parochiekerk) — „Het 
spel van Jan van Ruusbroec". 

21-24 okt. te Brussel (ASLK 
Wolvengracht 48) — Weten
schappelijk colloquium over 
„Hoofsheid en devotie in de 
middeleeuwse maatschappij" 
o.l.v. prof. dr. R. Van Caene-
gem en prof. Dr. H. Van Nuf-
fel. Ingericht met medewer
king van de vrienden der Ka-
pellekerk. 

6 dec. om 10 u. te Brussel 
(Katedraal van Sint-Michiel 
en Sint-Goedele) — Plechti
ge herdenkingsmis ter ere 
van Jan van Ruusbroec door 
mgr. Godfried Danneels. 

op en lopen in dichte drommen 
naar de kerk. Maar is er niets te 
verdienen, dan kan men de klok
ken kapot luiden om hen te wek
ken uit hun diepe slaap: er komt 
niemand opdagen, buiten degenen 
die wel moeten komen nl de 
plaatsvervangers en de geestelij
ken die men voor die dienst ge
huurd heeft Zelden komt daar 
iemand zuiver en alleen voor de 
ere Gods". 

Toch is Ruusbroec oneindig veel 
meer dan een volkslievend pries
ter die de misbruiken van sommi
ge clerici heeft gehekeld. Hij is 
eerst en vooral een mysticus die 
vanuit een diepe persoonlijke er
varing op een verrukkelijke wijze 
over God geschreven heeft. Zijn 
geschriften in zuiver Brussels Ne
derlands leverden niet alleen een 
uitzonderlijke bijdrage tot de Wes
terse spiritualiteit, maar ook tot de 
Nederlandse letterkunde. 

Door de leesbril bekeken 
Het lezen van editorialistische kommentaren bij de 
zoveelste politieke krisis noopt tot bezinning. 
Paul Vanden Boeynants heeft ooit verklaard een 
idealist zonder illuzies te zijn. Waarvan akte. Maar 
je kan de Brusselse peetvader inderdaad geen ge
brek aan realiteitszin aanwrijven. 
Ook met deze verkiezingen zullen echter illuzio-
nisten zonder ideaal naar de gunst van het kies-
volk dingen. We kennen de traditionele gooche
laars — en een gewaarschuwd man is er twee 
waard. 
Daarom komt het er meer dan ooit op aan nuttig — 
en eerlijk, dit betekent zonder wrok — te stemmen. 
Marginale splinterpartijtjes kunnen slechts de 
echte oppositie verzwakken en uithollen. We mo
gen ons dus geen rad voor de ogen laten draaien. 
Of de politiek van de blokken, laat staan van de ka
pitalistische vrije vooruitgang lijdzaam volgen. 
Stilaan beseft zowat iedereen dat er een einde 
moet komen aan de georgnizeerde chaiitage van 
een handjevol Waalse syndikale baronnen en 
partijbonzen die — hoe bestaat het! — schaamte

loos de belangen dienen van staalmagnaten die nu 
reeds overwegen hoe ze stiekem maar onherroe
pelijk de sleutel onder de mat kunnen leggen, in de 
stellige overtuiging dat tewerkstellingsargumen
ten en oproepen tot ekonomische solidariteit het 
bij Vlamingen nog steeds doen, maar alleszins niet 
voor Waalse kapitalisten gelden. En ondertussen 
aanvaarden ze zonder blikken of blozen buitenissi
ge geschenken van de Belgische Staat En of ze 
gelijk hebben.. 
Aan ons er zorg voor te dragen dat er een einde 
komt aan dergelijke farces. Aan ons er zorg voor te 
dragen dat een dergelijke commedia dell'arte — 
met veel komedie en weinig kunst — in Vlaande
ren, morgen, geen kans meer maakt op sukses. 
De staatszin die Vlaamse verkozenen steeds 
sierde, kan best in dienst worden gesteld van de 
Vlaamse Staat. 

Henri-Floris Jespers 
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Sportfederaties stap vooruit 
In Badan-Baden werden de 
Olympische weken afgesloten. 
Het Kongres en de zitting van de 
lOK leverden weinig verrassin
gen op. Er verandert vrijwel niets. 
Enkel de sportfederaties — de 
echte „leiders" van het sportge
beuren op wereldvlak — zetten 
een wezenlijke stap vooruit Zij 
krijgen meer zeggenschap bin
nen de Olympische beweging en 
hun toonaangevende rol — zij 
zijn immers verantwoordelijk 
voor de „uitvoering" van de sport 
— wordt nu openlijk erkend. 
Binnen de driepartijenkommissie 
(het Internationale Olympische 
Komitee, de nationale Olympi
sche Komitees en de Internatio
nale Sportfederaties) wordt hun 
rol bevestigd en verstevigd en 
het laat zich aanzien dat zij ooit 
naar de hoogste top van het IOC 
zullen doorstoten. Al was het 
maar om te beletten dat daar ten 
eeuwige dage wereldvreemde 
sportbaronnen dekoratieve funk-
ties blijven uitoefenen. 
Op het Kongres werden niet min
der dan 135 (jawel D toespraken 
gehouden. Die liggen nu ter stu
die bij een speciaal op te richten 
kommissie — sport heeft heus 
nog wel meer raakpunten met de 
politiek — die de voorstellen met 
behendigheid op de lange baan 
zullen schuiven. De meest opge
merkte spreker was ongetwijfeld 
de Britse Sebastian Coe. In naam 
van de atleten geselde hij het 
dopinggebruik en vroeg daar
voor de strengste sancties: zelfs 
de levenslange schorsing van 
atleet, coach en begeleidende 
arts. Want ook hier wordt wel 
degelijk een drieëenheid ge
vormd. 

Op zichzelf een lovenswaardig 
initiatief natuurlijk maar er ste
ken wel wat problemen de kop 
op. Efficiënte dopingbestrijding 
en de daaraan noodzakelijk voor
afgaande voorlichting is een kos
telijke zaak en het is zeer de 
vraag wie daarvoor het geld zal 
kunnen samenbrengen. 
Ook op dit vlak is voor de sport
federaties een taak weggelegd. 
Zo wordt het bijvoorbeeld de 
hoogste tijd dat zij de lijst met 
verboden middelen uniformize-
ren. Want het wordt gekkenwerk 

wanneer ginds kan, wat hier niet 
mag of omgekeerd. 
Belangrijkste beslissing was 
evenwel dat de sportfederaties 
voortaan zelf zullen mogen uit
maken wie als „amateur" of juis
ter „deelnemer" aan de Spelen 
kan worden gekwalificeerd. 
De al decennia bestaande hypo-
krisie rond de amateurstatus 
wordt daarmee zo goed als op
geheven. Elke sportbond zal zelf 
mogen bepalen wie prof is (dus 
vrijwel niemandD en wie niet Het 
opgeven van het geheiligde ama-
teursprinciep kan enkel akademi-
sche treurnis opwekken. Soort
gelijke sportbeoefenaars be
staan immers doodgewoon niet 
meer binnen internationaal kom-
petitieverband. In een wereld vol 
brood en spelen is het spel be
roep geworden. Dat hadden de 
Grieken en de Romeinen ons 
overigens al geleerd. 
Mooi maar wereldvreemd was de 
hardnekkigheid waarmee de 
Olympische vaderen zich afzet
ten tegen de inmenging van com
mercie en politiek.' Irreëel en 
lachwekkend. Want de heren 
doen weinig anders dan voortdu
rend de commercie ter hulp roe
pen en politiek bedrijven. Feiten 
maken deze bewering hard. Het 
BOIK bijvoorbeeld flirt al gerui
me tijd met het Gemeentekrediet 
en andere sponsors om fondsen 
te verzamelen en internationale 
sportmanifestaties — die dan 
liefst winst zouden moeten ople
veren — op het getouw te zetten. 
Het tOK zelf bedreef in Baden-
Baden openlijk politiek toen het 
Seoul de organizatie van de Zo
merspelen '88 toevertrouwde. De 
politieke implicaties van deze 
keuze zijn gewoon niet te over
zien. Terwijl het lOK telkens op
nieuw de politieke toer opgaat 
wanneer het Zuid-Afrika — te
recht of onterecht daar niet over 
— uitsluit van deelneming aan 
het internationale sport gebeu
ren. Maar wanneer het in het 
eigen kraam te pas komt mag het 
natuurlijk allemaal. Overigens, de 
heren vragen van de kandidaat-
organizators nog altijd financiële 
inspanningen die de bevolking 
van bedoelde steden jarenlang 
(beter nog: decennia lang) onder 

totaal onverantwoorde financiële 
druk zetten. 

Opvallend was daarom de af
vaardiging van de Japanse stad 
Nagoya — eveneens kandidaat 
voor de Zomerspelen — die in 
Baden-Baden het verzet van de 
plaatselijke bevolking tegen de 
kollektieve waanzin die de Olym
pische Spelen telkens opnieuw 
blijken te zijn met verve kwam 
kenbaar maken. De Japanners 
kregen de Spelen dan ook niet 
Zij mogen zich gelukkig prijzen. 

Een wondere wereld 
Basketbal wordt gespeeld in een wondere wereld. Sponsors voeren 
er het hoogste woord. Op enkele uitzonderingen na hebben de eerste-
klasseklubs noodgedwongen (?) hun onafhankelijkheid ingeleverd. 
Sunair Oostende. Nashua Antwerpen. Maes Pils Mechelen. Top Tours 
Aarschot Standard Boule D'Or. En zo kunnen we nog een hele tijd 
doorgaan. In voetbal is het niet anders, weerleggen de verdedigers 
van deze overigens niet onaantrekkelijke sport 
In voetbal is het natuurlijk helemaal anders. De klubs verdragen daar 
hooguit en in vele gevallen zelfs helemaal geen, medezeggenschap 
van de sponsor die bovendien geregeld van naam verandert 

Hoe Is het zover kunnen komen 
met de basketbalsport die ooit — 
In de tijd van Antwerpse, Zaziko, 
Royal IV en het opkomende Ra
cing Mechelen — zo sterk tot de 
verbeelding van de massa sprak? 

Ongetwijfeld door de invoer van 
Amerikanen. Spelers die het kwali
teitsverschil tussen de ploegen 
bep)alen en die bij ons hun in eigen 
land ontoereikend geacht talent 
njkelijk weten te verzilveren. Een 
behoorlijke Amerikaan kost een 
klub gemakkelijk één miljoen frank 
per jaar. En in enkele gevallen 
zelfs nog aanzienlijk meer. Hoe 
zouden de basketklubs die fond
sen kunnen vergaren uit inkomgel-
den, publlclteitspanelen en „mos-
selkermlssen", voorzover de op 
brede voet levende klubs zich nog 
tot dergelijke demokratische akti-
viteiten wensen te verlagen? 
Het heet en wij aanzien de bron 
als zeer betrouwbaar, dat Ant
werpse van Nashua drie miljoen 

per jaar opstrijkt Gewoon om van 
te duizelen als je weet dat een 
klub als RWDM — toch niet de 
eerste de beste — nog steeds 
geen sponsor heeft kunnen vin
den die één miljoen op tafel wil leg
gen. 
Oostende, in de tijd van Van Kers-
schaever een begeesterend vijftal, 
heeft al geruime tijd opgehouden 
te bestaan. Het is Sunair gevwjr-
den. De big bos^ van dit bedrijf 
heeft zich jaren geleden tot het 
basketbalgeloof bekeerd. 
Hij heeft de klub bij wijze van 
spreken „overgenomen". Zijn in
breng kan niet precies worden 
omschreven maar het staat wel 
vast dat hij op het einde van het 
seizoen de putten vult Bij Racing 
Mechelen Is het niet anders. 
Racing Ford en Racing Bell — zo 
heeft deze klub ooit geheten me
nen wij — is sinds geruime tijd Ra
cing Maes Pils geworden. De 
meester-brouwer uit het Mechel-
se houdt de klub de hand boven 
het hoofd. Hij, en niemand anders, 
t)epaalt het niveau. Vorig seizoen 
was hij bereid het loon van de he
ren Murphy en Zeno te betalen. 
Voor dit kampioenschap draaide 
hij de geldschroef wat vaster. 
Twee mindere Amerikanen en de 
titelkandidaat van vorig jaar is nu 
een middenmoter geworden. Nie
mand die er zich over verbaast of 
beklaagt In basketbal is het all in 
the game. 

Wat kan er biedrijven toe aanzet
ten dergelijke sommen te investe
ren in een sporttak die slechts 
uitzonderiijk veel toeschouwers 
lokt Wedstrijden met tweedui
zend kijkers zijn hoge uitzonde
ring en matchen met minder dan 
duizend „normaal". 
Basketbal blijkt al heeft men ons 
dit nog nooit overtuigend kunnen 
bewijzen, heel wat passieve be
langstelling op te wekken. Men 
volgt de Sfxirt in de krant op de 
radio en op de televisie. Laatstge
noemd medium schijnt zelfs een 
verbond te hebben gesloten met 
basketbal, want geen andere ne-

vensport wordt in verhouding 
even rijkelijk bediend door het 
alziend oog. Al erkennen we graag 
dat goed basketbal aantrekkelijke 
televisie kan opleveren. 
Basketbal — waar topklubs toch 
gemakkelijk met budgetten wer
ken van om en bij de zes miljoen 
— moet dus een magische aan
trekkingskracht uitoefenen op de 
sponsors. Mogelijk omdat deze 
heren (of bedrijven) binnen zo'n 
klubje alles naar hun hand kunnen 
zetten en hun machtsveriangen 
wel zal worden ingewilligd. Het 
gemak waarmee coaches de laan 
worden uitgestuurd — in het fjas 
goed begonnen kampioenschap al 
vier! — wijst in die richting (al heet 
het dat dit enkel mogelijk is omdat 
er zoveel zwart wordt betaald 
binnen deze sporttak. 

De financiële gebondenheid aan 
de sponsor en de sportieve afhan
kelijkheid van de Amerikanen 
heeft de sport ondanks al de 
teorieën over de daaruit voort
vloeiende „kwaliteitsvert)etering" 
met populairder gemaakt Haar be
staansbasis werd zeker niet ver
breed. De voortdurende naamver-
andenngen en de voortdurende 
spelerswisselingen hebben de 
herkenbaarheid van het basketbal 
in hoge mate aangetast 

Het heet dat de basketbalbond nu 
eindelijk beter gestruktureerd is, 
dat hij de voortdurend oprijzende 
problemen nu beter zal kunnen 
oplossen Coaches moeten meer 
bescherming genieten, Amerika
nen mogen geen noodzakelijke 
voorwaarden voor suksessen zijn. 
In dit vertïand verdienen de in
spanningen van de nieuwe eerste
klasser Merksem veel aandacht 
Deze klub Sfieelt zonder Amerika
nen en het is niet eens zeker dat 
zij zal zakken. Het behoud verze
keren zou voor Merksem een ge
weldige prestatie zijn. Mogelijk 
kan het zelfs een keerpunt in de 
evolutie Inluiden. Al blijven wij des
betreffend toch skeptisch. Ten
minste zolang de sponsors rede
nen vinden om hun hoge investe
ringskosten te verantwoorden Of 
zouden de televisie, de reklame-
blokjes in Het Laatste Nieuws en 
de met publiciteit volgeladen foto's 
in de kranten deze boven haar 
stand levende sporttak dan toch in 
haar huidige vorm overeind kun
nen houden? 

Voorwaar een wondere wereld 
die door geen gezond verstek 
kan begrepen worden. Maar hij 
t>estaat dat wel! 
En er worden zelfs boeken over 
uitgegeven die behoorlijk worden 
verkocht Begnjpe wie begnjpen 
kan! 
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\j loams Nationaal l/Keekblod ^r^. 

de Volksunie 

Zondag 11 oktober 

Nationale Vlaamse Voerdag 
Zoals reeds eerder gemeld in „WIJ" 
van 24 september II zag de VU af van 
zijn betogmg m de Voerstreek nadat 
de nationale Vlaamse Voerdag werd 
aangekondigd Om aan vele aanvra
gen tegemoet te komen publiceren 
WIJ nogmaals de praktische inl ichtin
gen van deze uitstap die de steun van 
het VU-parti |bestuur meekreeg 

Praktische 
inlichtingen 
Algemene verzameling HASSELT 
Kultureel Centrum om 10u 30 
Met de steun van 
— de vijf gemeenteraadsleden van 
Voeren en hun Politiek Overlegkomi-
tee - de Harde Vlaamse Voerkern 
— Het overkoepelend komitee 
Vlaanderen Voerstreek 
— Talrijke Vlaamse orgamzaties 
De organizatie voor deze dag berust in 
handen van het Taal Aktie-Komitee 
Bussenregeling en inlichtingen bij 
Noordzeekust Brugge Grote Markt, 
7 u 15 (050 54 51 10) Wervik leper 
kontakt opnemen met 056 311825 
Kortrijk na 18 u kontakt opnemen met 
056-410248 Dendermonde Grote 

Markt 8 u 45 (052-3331 60) Buggen 
hout Cafe De Ton 8 u 45 (052 
333160) Gent St-Pietersstation 8 u 
(091 226896) Waasland Hotel Ser-
wir 8 u 30(031-763778) Antwerpen 
Berchemkerk 9 u (031577240) 
Aalst Station 8 u 1 5 (053-213234) 
Brussel KVS Arduinkaai 8 u 30 (02 
2424599) Leuven Oude Markt 
8 u 4 5 (02-2424599) Tienen Grote 
Mark t 9 u 15 (016-734650) Meche-
len Grote Markt, 8 u 3 0 (015-
218382) Lier Grote Mark t 8 u 4 5 
(031-801345) Nijlen Kempenland 
9 u (031-801345) Boom-Rupel VI 
Nat Centrum 8 u 3 0 (031577240) 
Aarschot kontakt opnemen met 016-
568610 Turnhout Grote Mark t 9 u 
(014-417747) Geel Grote Mark t 
9 u 30 (014-589393) Limburg kon
takt opnemen met 011-41 1002 Bree 
en omgeving kontakt opnemen met 
011350146 Voorkempen De Klau 
waert Wommelgem 8 u 30 (031 
57 72 40) Ekeren Havengemeenten 
Christus Koningplein 8 u 3 0 (031-
57 7240) 

Geen borden vlaggen of spandoeken 
tijdens de wandeling Het vastberaden 
Vlaamse moet die dag over de Voerse 
valleien galmen 

TAK-bussen 
naar Voeren 
in het arr. 
Antwerpen 
Besturen die niet voMoende inschnj-
vingen boeken om zelf een bus m te 
leggen, mogen gebruik maken van de 
diensten van het Taal-Aktie-Komitee 
die vanuit een aantal plaatsen in het 
arr een buspendel heeft ingelegd naar 
het centrale Antwerps verzarrielpunt 
Berchem kerk 9 u 
Bus 1 Boom Vlaams Nationaal Cen
trum 8 u 30 naar Konticn (Semeente-
plaats 8 u 45 nchttng Mortsei oud-
genrteentehuis 8 u 50 
Bus 2 Hoboken Vlaams Nationaal 
C^entrum 8 u naar Wilnjk Bist 8 u 30 
Bus 3 Ekeren Chnstus Koningplein 
8 u 30 naar Antwerpen Steen 8 u 45 
Bus 4 Wommelgem „De Klauwaert" 
8 u 30 
Bus 5 Merksem Markt 8 u 15 naar 
Schoten Markt 8 u 30 
Gelieve tijdig m te schnjven ( d w x 
voor 8 oktober) bij Erwin Brentjens 
Edegemse Steenweg 2 bus 5, 2550 
Kontich 031-577240 

VU-Dendermonde (arr.) 

naar het VU-verkiezingskongres 

W I J nemen allen kaderleden, militan
ten leden sympatizanten en kandida
ten massaal deel aan deze stnjdbijeen-
komst op zondag 18 oktober 
W I J vertrekken om 12 u 30 aan het arr 
sekretariaat t Vestje te Dendermonde 
Er wordt voor grabs vervoer gezorgd 

Oproepen 

Het wordt een uiterst korte, maar zeer 
hevige kiesstnjd Nooft was de kans 
groter om diep door te stoten in de 
nchtmg van zelfbestuur en zo de idea
len van de frontsoldaten en zoveel 
andere oudgedienden in de Vlaamse 
beweging te verwezenlijken 
W I J moeten nu allen meehelpen om op 
8 november te winnen Laat het im
mense werk niet over aan enkele 

kaderleden en militanten die jaar in jaar 
uit al hun vnje tijd aan de partij beste
den 

En wacht niet tot men U komt vragen, 
daar hebben die enkele geen tijd voor 
Er IS werk voor lederen van het 
ji lakken van affiches en bussen van 
pamfletten tot het plooien van bladen 
en schnjven van adressea En uiterst 
belangnjk is het praten met famifiele-
den, vnenden en kennssen 

Werk mee neem kontakt met de 
propagandaverantwoordehjke Her
man Van Den Abbeele Losweg 11 
9328 Schoonaarde tel 052-423549 
W I J spreken samen af wat U liefst en 
best voor de V U kunt doen op dag en 
uur door U gekozen 

VU-Antwerpen 
naar de meeting 
Antwerpen-stad trekt met de autobus 
naar het VU-verkiezingskongres op 
zondag 18 oktober 1981 te Brussel 
Vertrek Antwerpen Rpl Ateneum om 
12 u 30 aan het Bouwcentrum J Van 
Rijswijcklaan om 12 u 45 

Tellers 
gevraagd 
Leden die VU-Antwerpen op de dag 
van de verkiezing wensen te helpen bij 
het tellen van de stemmen in de stads
feestzaal en de handelsbeurs kunnen 
hun naam melden aan sekretans Koen 
Pauli p / a Wetstraat 12 2000 Antwer
pen tel 368465 

Hoe kunnen de knoeiers van gisteren de redders van morgen zijn' 

„ VU-reddingsplan voor de bouw zeer 

goed ontvangen te Ninove" 
NINOVE — Met bovenstaande ge
dachte besloot Leefmilieu-man Dirk 
Van De Perre zijn snedige tussen
komst op de informatieavond over 

„Een reddingsplan voor de bouw en 
het wonen ' ingericht door VU-Groot-
Ninove in samenwerking met de F W 
op dinsdag 29 september j l Naast 

Voor de redding van onze Vlaamse bouwsektor dient alvast met gerekend te 
worden op het Ninoofs Stadsoestuur want ofwel geeft het de werken aan 
buitenlandse firma s ofwel zet het BTK-ers in zoals voor de restauratiewerken aan 
buurthuizen Na enkele jaren aandnngen wordt eindelijk begonnen met De Pallie
ter in Outer Een VU ploeg met vinr Renaat Raes Andre Baro Georgette De 
Kegel en Rik Haelterman volgt de gang van zaken op de voet 

onze trouwe aanwezigen waren er 
ook enkele mensen uit de bouwsek
tor 

In aanwezigheid van de gemeente
raadsleden G De Kegel en A Baro 
OCMW-lid Renaat Raes (tevens voor 
zitter van VU-Groot-Ninove) de afde
lingsvoorzitters J De Troyer en Rik 
Haelterman FVV-voorzitster Leen 
Mans en VVVG-voorzitter Frits Van 
Ongeval begon gastspreker senator 
Oswald Van Ooteghem aan zijn 
boeiend betoog met een situatieschets 
van de huidige sociaal-ekonomische 
toestand De knsis in de bouwsektor is 
immers met los te zien van de algeme
ne ekonomische toestand Senator 
Van Ooteghem stelde het totale mis
lukken vast van de met veel tromgerof 
fel aangekondigde plannen Spitaels en 
Claes (textiel en staal) Wat de tx>uw 
sektor betreft kan de toestand ronduit 
katastrofaal genoemd worden 
# 1 bouwvakker op 3 is werkloos 
met een huidig totaal van 88000 man 
(53000 volledig - 35000 gedeeltelijk) 
# het aantal bouwaanvragen daalt 
met een dramatische regelmaat 
Als specifieke oorzaken van de knsis 
somde senator Van Ooteghem op 
# afwezigheid van een ernstig grond
beleid 

# te hoge fiskaliteit (registratie -I-
BTW) 
• zeer hoge rente op hypoteeklenin-
gen (nu 15 %) 
Om deze rampzalige toestand kordaat 
om te buigen in een herstelbeleid met 
de V U 5 oplossingen voor met 
1 het bevorderen van de investenn-
gen in de bouwsektor door het schep
pen van een aangepast bouwvnende-
iijk fiskaal systeem 
2 invoenng van een jaarlijks woon-
geld (veel eenvoudiger en doeltreffen
der dan huidige premiestelsel beves
tigde een aanwezige architekO 
3 rechtvaardiger regeling sociale wo
ningen 
4 tegen cijnspacht verhuren van per
celen die eigendom zijn van openbare 
besturen 
5 herziening aannemingsvoorwaar-
den in samenspraak met de beroeps-
orgamzaties van de bouwnijverheid 
Tot slot stelde senator Van Ooteghem 
dat de biouw net zoals onze andere 
krisissektoren alleen kan gered wor
den door een zelfstandige Vlaamse 
aanpak I Vlaamse welvaart of Belgi
sche armoede daar kunnen de kiezers 
zich op 8 november over uitspreken i 
Na de zeer klare uiteenzetting van 
senator Van Ooteghem volgde een 
boeiend vragenuurtje met knappe tus
senkomsten en logische vragen Onze 
geslaagde avond werd afgerond met 
de oproep aan het publiek om op 
dinsdag 20 oktober ek terug te komen 
om samen de sociale zekerheid vanuit 
een volksnationale maatschappijvisie 
te t)espreken Gastspreker dan is se
nator dr Walter Peeters uit Hamme 

Rik Haelterman 

• Jongeman uit Mechelen met 
dipk>ma lager secundair onder 
WIJS handel A3 zoekt een pas
sende betrekking Militieverplich-
tingen voldaan einde september 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers Liersesteen-
weg 11 te 2580 Sint-Katelijne-
Waver of telefonisch op het 
nummer 015-217900 ref nr 
2082 

• 29-jange man met een diplo
ma A2 elektnciteit zoekt een ge
paste betrekking in het Brusselse 
of ten westen ervan 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers 5691604 

• 23 jarige Nederlandstalige 
gehuwde vertaalster Frans Ne
derlands uit Vlaamse taalgrens
gemeente met diploma van 
Franstalige Universiteit van Ar 
beid van Bergen zoekt gepaste 
betrekking in Brusselse of ten 
westen van Brussel 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers 5691604 
• Ervaren handelsreiziger 55 
jaar specialiteit t>ouw zoekt dnn 
gend een passende betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem senator 
Oud-stnjdersstraat 29 9219 
Gentbrugge tel 091-307287 
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Wij in de Volicsunie Itq 23 

VU-Assebroek 
een kwarteeuw lang topafdeling 

Op het einde van 1955 polste Jozef Vandevoorde enkele Vlaamsnationalisten 
naar hun bereidheid om de oprichting van een Volksunie-afdeling te Asse-
broek in overweging te nemen. Tevens ging hij na of een dergelijk initiatief 
toen reeds de kans op welslagen inhield. Daarmede was de gedachte geboren 
en werd het enkel afwachten op de realizatie. 
In 1956 werd het startsein gegeven. Het werd de eerste Volksunie-afdeling in 
het arrondissement Brugge-TorhouL Stichters waren Robert De Bruyne, Albert 
Geldhof en Mare De Vriese. De bezielende leiding werd waargenomen door 
Mare De Vriese. 

Spoedig begon de afdeling te bloeien. 
Heel wat overtuigde Vlamingen ver
voegden de rangen, hetzij als lid, hetzij 
als bestuurslid. Onder deze getrou
wen: Luc Broes, Willy Bruggeman, 
Norbert Buffel, Maurits De Bel, Maurits 
De Vriese, Femand De Wasch, Jef 
Inghels. Geert Logghe, Joost Logghe, 
Gerard Masyn, Dries Morent Mark 
Steel, Hendrik Van Severen en de 
families Dries Logghe, Albrecht Poppe 
en Maurits Maertens. Alle bevolkings
lagen waren vertegenwoordigd. 
Alhoewel het ledenaantal gestadig 
steeg deed zich toch het verschijnsel 
voor dat de afdeling steeds meer 
abonnementen telde op het VU-natio-
naal weekblad „WIJ" dan afdellngsle-
den. De groei t>estendigde zich en was 
vooral de vrucht van de wekelijkse 
huisbezoeken en de zondagmorgen 
kolportages. 

Gemeenteraadsverkiezingen 
1964 
De verantwoordelijken van de afdeling 
waagden zich niet op glad ijs. Er werd 
dan ook afgezien van deelneming aan 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
1958. Maar men hield het oog gericht 
op de toekomst De normale afdeiings-
werking zoals het aanwerven van le
den en abonnementen, het propage
ren van de Vlaamsnationale gedachte, 
dat alles was wel noodzakelijk maar 

een politieke partij moet ook kunnen 
deelnemen aan de werkelijke politiek. 
Men werkte onverdroten verder en 
blikte hoopvol naar oktober 1964. 
Met het aantrekken van Raymond 
Reynaert mikte men midden in de roos. 
Als lijstaanvoerder van de lijst Volks
belangen werd deze verkozen en de 
Volksunie deed haar intrede in de 
gemeentelijke politiek te Assebroek. 
Mare De Vriese, bezieler en uitbouwer 
van de afdeling, kreeg nu naast zich 
het politiek brein in de persoon van 
onze verkozene Samen zouden ze de 
afdeling in nieuwe suksesvolle banen 
leiden. 

Tweemaandelijl(s 
afdelingsblad „Nu" 
Onmiddellijk na de verkiezingen van 
1964 startte nnen met de uitgave van 
het afdelingsblad „Nu" met een op>lage 
van 5.000 eksemplaren. Het werd door 
zowat 50 vnjwiiligers om de twee 
maanden gebust in alle huizen van de 
gemeente. 
Als eerste redaktiesekretaris fungeer
de Robert De Bruyne die in 1966 
opgevolgd werd door Raymond Po-
devyn. „Nu" zou onafgebroken ver
schijnen tot aan de gemeenteraads
verkiezingen van 1970 om nadien be
gin 1971 opgenomen te worden in het 
maandelijks Volksunieblad voor 
Groot-Brugge „Wij-in-Brugge". 
Van „Nu" kan men getuigen dat het 

Schepen Reynaert: 

In Groot-Brugge / / 

ƒ ## Assebroek niet vergeten! 
Sedert 1976 beschikt Assebroek over twee mandatarissen in het Brugse sche-
penkollege. Eén daarvan is VU-verkozene Raymond Reynaert, hij kreeg de 
belangrijke post van Financiën toegewezen. Eén van de in het oog springende 
verwezenlijkingen van schepen Reynaert is het afschaffen van de verhaalbe-
lasting. Een paar andere voorbeelden. 

R. Reynaert: „In 1977bedroegen de re-
cepbekosten 2,5 miljoen frank. Deze 
werden onmiddellijk teruggebracht op 
de helft, en dit is ondanks de indexstij
gingen en niet minder bezoeken van 
prominenten, tot heden ten dage met 
geen enkele frank verhoogd. Voor 
1981 werd geen enkele uitbreiding van 
het wagenpark voorzien. Wij stellen 
vast dat er in 1976 een nalatigheidsin-
trest, op de rekening courant, diende 
betaald te worden van 27 miljoen 
frank Door onze gevoerde politiek 
werd die 27 miljoen schuldenlast om
gebogen tot 11 miljoen frank kredietin
tresten hetgeen een meer kapitaal 
inhoudt van 38 miljoen fr. Wij spelen 
niet met de lieve centen van de inwo
ners van Groot-Brugge". 
Assebroek is in Groot-Brugge steeds 
stiefmoederiijk behandeld. Ook daar 
heeft schepen Reynaert wat aan ver
anderd. 
R. Reynaert: „Tot 1976 stond onze 
gemeente inderdaad in de kou en 
werd door de CVP niemand van Asse
broek bekwaam geacht om een sche-
penmacht te vervullen. De verzuchtin
gen en wensen van de Assebroekse 
bevolking, die niet te vergeten, meer 
dan 18000 inwoners telt werden vrij 
traag behandeld. Sedert de koalitie in 
1976 zijn er heel wat positieve zaken 
gerealizeerd voor onze gemeente. 
Wie hennnert zich nog de flessehals 
aan de Gentpoort "^ 
Daarnaast wordt onze blik automa
tisch naar de vrij geslaagde restauratie 
van de Gentpoort getrokken. Op As-^ 
sebroek kunnen wij nu ook even lek-

van zeer grote invkied geweest is op 
de verspreiding van de Volksuniege-
dachte. „Wij-in-Brugge" heeft deze rol 
overgenomen. 

Slechts vijf voorzitters 
Na het verkiezingssukses in 1964 

richtte de afdeling meteen de blik op 
de toekomst In de gemeenteraad ont
popte R. Reynaert zich als het enig va
label oppositielki. 

Heel wat nieuwe en jonge gezKhten 
versterkten het bestuur Daaronder 
Lode Qaeys, Canne De Bel, Luc De-
bruyne, Leon Deduytsche, Mariette 
Detavemier, Gukjo Gielen, Jan Her
man, Rita en Jo Logghe, Ludo 
Naeyaert Raymond Podevyn, Herman 
Poppe, Michel Regoudt Liliane Thi-
bairt, Roel Vander Ptaetse, Toon Ver-
beke en Rik Verhaeghe. Op het strikt 
gemeentelijk vlak zou men de vruch
ten hiervan niet meer plukken want in 
1970 werd de fusie van Groot-Brugge 
een werkelijkheid. Maar ook toen be
haalden onze kandKlaten mooie uitsla
gen en werd R. Reynaert een van de 
zes VU-gemeenteraadsleden. 

Een nieuwe start van de afdeling Asse
broek zou de aanloop worden naar de 
verkiezingsoverwinning van 1976 en 
waarbij de Volksunie toetrad tot de 
meerderheidskoalibe. In het schejsen-
kollege werd Raymond Reynaert op

genomen. Het herleven van werkelijke 
politieke macht en het medebefieren 
van een provinciehoofdstad als Brug
ge zullen velen zich niet gedroomd 
hebben t>ij de start in 1956. Maar dank 
zij de inzet van zovelen gekenden en 
naamlozen werd het toch waar. 
Tijdens de jongste jaren werd uitgeke
ken naar vernieuwing Oees verjor»-
ging) van de kaders. Dit resulteerde in 
de opvang van een nieuwe lk:hting, en 
dat men daarin geslaagd is, heeft de 
samenstelling van het in decemtier 
1980 verkozen afdelingsbestuur dui
delijk geïllustreerd. 

De stabiliteit van de afdeling weerspie
gelt zich het meest in het feit dat men 
sinds 1956 tot heden slechts 5 voorzit
ters heeft gekend. 
In volgorde van hun niandaatstermijn 
waren dat: Mare De Vriese, Raymond 
Reynaert Jef Inghels, Lode Claeys en 
Luk Grootaerdt Na 25 jaar ononder
broken werking volgt volgerxj jaar een 
nieuwe grote uitdaging: de gemeente
raadsverkiezingen te Groot-Brugge. 
Ook dan zal de afdeling Assebroek 
paraat staan! 

„De Zeventorentjes" van Assebroek 

Een veelzijdig 
feestprogramma 

Tijdens het komende weekeinde viert VU-Assebroek zijn 25-jarig l)e-
staan met een groots opgezet programma 

Vrijdag 9 oktober 
20 u. 30: Restaurant „'t Leitje", 't Leitje 35, nabij de kerk van Ver-
Assebroek - op>ening van de tentoonstelling „Het VI. nationalisme van 
1914 tot 1980" uit het archief van Gilbert Devriendt uit Oostduinkerke. 
Senator mr. Frans Vander Eist en oud-senator mr. Guido Van In hou
den de openingstoespraak. 
De tentoonstelling is ook open op: zaterdag 10 oktober van 11 tot 
12 u. 30 en van 15 tot 18 u.; zondag 11 oktober van 14 u. 30 tot 18 u. 

Zondag 11 oktober 
10 u.: Herdenkingsmis, opgeluisterd door het Sint-Lutgartkoor Brugge, 
in de O.-L-Vrouwkerk van Ver-Assebroek. Herdenking van onze afge
storven leden, sympatizanten en bestuursleden Maurits De Bet, 
mevrouw Maertens, Gerard Masyn, Albrecht en Simonne Poppe, 
Mark Steel en Jozef Vandevoorde. 
11 u. 30: Akademische zitting met receptie voorgezeten door volks
vertegenwoordiger Hugo Schiltz en schepen Raymond Reynaert in 
het restaurant 't Leitje. 
13 u.: In de cafetaria van de kinderlxierderij „De Zeven Torent" gezelli
ge koffietafel. Prijs pp. 150 fr. 
14 tot 18 u.: Voor jong en oud, oude autentieke volksspelen op het bin
nenplein van „De Zeven Torentjes". Voor de koffietafel vooraf 
inschnjven bij Mare De Vriese, Baron Ruzettelaan 56c, 8320 Brugge 4, 
telefoon 050-35.74.04. 

ker verpozen in de gerestaureerde 
„Zeventorentjeshoeve" waar naast 
een verantwoorde didaktische kinder
boerderij ook het Assebroeks vereni
gingsleven aan zijn trekken komt Daar 
sport en spel meer en meer aan bod 
komen hebben wij daar doelbewust op 
ingespeeld door de maximale uitbouw 
van het „Daverloopark". 
„WIJ voeren ook een milieuvriendelijke 
politiek en verwijzen hiervoor naar het 
indijken van de geluidshinder die uit
ging van een Assebroeks grootwaren
huis en dit op vraag van de omwonen
de bevolking. Vergeten wij ook de 
polemiek met rond het milieuhinderlijk 
tiednjf langs de Baron Ruzettelaan" 
„De werken aan het Pastoor Verhae-
gheplein zijn reeds gestart (Kerkplein 
van Ver-Assebroek), dat geklasseerd 
IS als t)eschermd dorpsgezicht en in 
tweede faze de restauratie van de 
beschermde Leenhofhoeve waarvan 
het dossier ter goedkeunng bij de 
hogere overheid berust 
Honderden schoolgaande jongeren rij
den dagelijks door de gevaarlijke Wei
destraat Binnen vnj korte afzienbare 
tijd zullen daar de werken starten tot 
het creëren van een veilige verkeers-
ader Vernoemen wij ooik nog de 
heraanleg van het Gaston Roelandts-
plein C Perretje) en op termijn de ern
stige sanenng en opfrissing van onze 
oudere wijken. Het is onze taak, als 
stadsbestuur, tegemoet te komen aan 
de verzuchtingen en wensen van de 
Asset>roekse bevolking, zonder daar
om natuurlijk de andere fusiegemeen-
ten te verwaarlozen." 

Bestuur VU-Assebroek: een sterke ploeg 
Op 14 november 1980 kozen de Assetjroekse VU-leden 
hun nieuw tiestuur Een jaar voordien al had een groep 
jongeren zich aangesloten om de Volksunie in Brugges 
dichtst bevolkte deelgemeente te helpen uitbouwen 

Dit klikte zo voortreffelijk dat ze bij de statutaire verkiezin
gen verkozen werden en elk een verantwoordelijkheid op 
zich namen. Luk Grootaerdt (30) leidt momenteel de groep 
en vertegenwoordigt ook het arrondissement in de Partij
raad. 

Plaatselijk staat hij in voor een goede werking in teamver-
t>and, steeds bijgestaan door sekretahs Luc Van Den 
Dnessche (26), penningmeester Mare De Vnese (58), 
verantwoordelijken voor organizatie en propaganda Pol 
Hallaert (25) en Bart Roose (24) De jeugdwerking neemt 
Pol Van Den Dnessche (22) op zich, maar ook schepen 
Raymond Reynaert Maunts De Vriese, Liliane Marechal, 
Roel Vander Plaetse, Mare Van Den Dnessche en Jan Pop
pe vormen samen een sterk geheel dat borg staat voor fiet 
uitstralen van het Vlaams-nationaal ideeëngoed. 
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BRABANT 
9, 10 en 11 oktober 

OKTOBER 

8 

10 
10 

13 

13 

16 

17 

17 

17 

20 

24 

30 

BRUSSEL: VUJO bezoek aan tentoonstelling over Alternatieve 
energie te Jette (zaal Excelsior). Samenkomst om 15 uur aan ca
fetaria VUB-Oefenplein. Campus Jette: Het bezoek start om
streeks 16u. 30. 
JETTE: VUJO eerste spetterende fuif in zaal Excelsior, Kerk
straat Voorverkoop: 50 fr. Zaal: 60 fr. 
DUISBURG: 7de VU-bal (Herfstbal) in zaal Scala te Eizer. 
BIERBEEK: 10de Groot VU-bal in zaal „De Welkom" te Opvelp, 
Met dansorkest „Take Five". Inkom 60 fr. 

WEMMEL: Debatavond met Jef Valkeniers in 't Hooghuis (aan 
de kerk). Tema: „Faciliteiten in de vergeetboek". Om 20u. 15. 

LEUVEN: Optreden van de „Kreuners" + fuif van VTK-Leuven. 
Om 21 u. in zaal Artois. Toegang 80/60 fr. 

DIEST - KORTENAKEN - SCHERPENHEUVEL - ZICHEM: VU-
bal in zaal Luro-Schaffen. Om 21 uur. Orkest: Danny Fabry. In
kom: 60 fr. 

WEMMEL: Haantjesfeesten in zaal Nachtegaal vanaf 19 uur. Ook 
op zondag van 12 tot 15 uur. 

ST.-MARTENS-BODEGEM: Groot VU-bal in zaal „Marina", sta
tion te Sint-Martens-Bodegem. Discobar Sladest Op uitnodiging 
van gemeenteraadsleden Jan Van Den Houte en Rerre Hellinckx 

MERCHTEM-PEtZEGEM-BRUSSEGEM-HAMME: 13de dans
feest in zaal „Harmonie", Stoofstraat te Merchtem. Om 20 u. 30. 

BRUSSEL: N.S.V. Openingscantus, zangavond naar aloude 
studententraditie in Waltra., Arduinkaai 2/3. 
HULDENBERG: Eerste VUJO-vormingsavond De Vlaamse Be
weging, haar geschiedenis, haar beweegredenen. Om 20 uur in 
zaal „Dien Tif te Loonbeek. Spreker: Lieven Dehandschutter. 

LEUVEN (ArrJ: Verkiezingsmeeting om 20 uur in Salons CSeor-
ges met als gastspreker Vic Anciaux. 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
.Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 

wonderbaar in hajir helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een acl)ttal jaar geteden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v^aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiehsesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.03.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

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

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 

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

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

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

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

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

(advertentie) 

Weekend VUJO-Universitaire Jongeren 
te Heiberg, Kessel-Lo 
Programma 
Vrijdag 9 
20 u.: ontvangst, programmatie week
end. 

21 u.: bespreking van de maatregelen 
De Bondt en Bosmans; de afbraak van 
de sociale sektor aan de Univ's. 
23 u.: gezelligheid (cantus?) 

SALERUesl GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

schilderijen 
lustrerie 

Openingsuren: 

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

kleinmeubelen 
geschenkartikelen 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

VU-Vossem: 4de 
een schot in de 

ledenfeest. 

Vrijdag 25 september jl. was het weer 
zover. Nu reeds voor de vierde opeen
volgende maal richtte VU-Vossem 
haar ledenfeestmaal in. De opkomst 
overtrof ditmaal de allerstoutste ver
wachtingen. Voordien werd éénmaal 
het cijfer van 140 eetlustigen bereikt 
Er nracht bezwaarlijk worden gere
kend met een nog grotere opkomst En 
toch gebeurde het onmogelijke. Tot 
tweemaal toe moesten er tafels wor
den bijgezet Ruim 165 VU-leden en 
sympatizanten kwamen zich aan al het 
lekkere te goed doen en de beentjes 
uitslaan. Omzeggens 10 % van de 
bevolking zat nnee aan de VU-dis. 
Zoiets kan men niet vertiopen. In Vos-
sem kan het blijkbaar wel gebeuren. 

Na het aperitiefie ging iedereen aan ta
fel. DJ Ciarlos zorgde voor aangepaste 
„eetmuziek". TusserKkxjr gaf onze 
voorzitter en gemeenteraadslid, Alex 
Vander Hulst een overzkïht van de 
aktiviteiten van het afgelopen werkjaar 
en werd ook een blik in de toekomst 
geworpen. De nakende verkiezingen 
en het wangedrag van de traditk>nele 
gezagdragers korxien moeilijk onbe
sproken blijven. 

Tussen de genodigden nrKx:hten wij 
onze senator Rob Van de Zande en 
zijn echtgenote begroeten alsmede 
Lieve Kuijpers (Willy werd weerhou
den in Scherpenheuvel voor een pa-
nelgesprek) en onze twee VU-schepe-
nen Frans en Joris. 

Na het eten zette de voorzitter onze 
twee vrouwelijke bestuursleden. Eva 
en CJarmen, letterlijk en figuurlijk in de 
bloemetjes en werden ook de vrou
wen van de bestuursleden met een 
prachtige roos bedacht Daarna ging 
het ganse gezelschap op de danstoer. 

Het werd een uitbundig VU-familie-
feest in de traditie van de vorige 
afleveringen. Of was het niet het beste 

Gemeente 
Grimbergen 

(Brabant) 
2de openbare oproep 

Het Kollege van Burgemeester 
en Schepenen van Grimbergen 
brengt ter kennis dat één betrek
king van kommissaris van politie 
te begeven is aan de gemeente 
Grimbergen. 
De kandidaturen, vergezeld van 
de nodige bewijsstukken, dienen 
uiterlijk op 26 oktober 1981 bij 
een ter post aangetekend eigen
handig schrijven gezonden aan 
de heer burgemeester van Grim
bergen. 
Nadere inlichtingen en deelne-
mlngsvoorwaarden kunnen be
komen worden op de dienst se-
kretariaat, tel. 02-269.12.47. 
P5.: De reeds geldig ingediende 
kandidaturen dienen niet her
nieuwd te worden. 
Het bekwaamheidseksamen 
wordt voorzien op 14 november 
1981. 

(Adv. 155) 

roos 
dit jaar? Zowel wat opkomst als sfeer 
betreft Het wordt steeds moeilijker 
om beter te doen! 

Fons 

Zaterdag 10 
9 u.: ontbijt 

10 u.: diskussie per kern. 
12 u.: middagmaal. 
14 u.: bespreking werking van de 
Vlaamse Universitaire Jongeren, met 
aanwezigheid van Paul van Grember-
"gen. 
18 u.: avondmaal. 
20 u.: bezoek Vlaams-nationaal café. 
Vlierbeek. 

Zondag 11 
8 u. 45: vertrek uit Leuven met bussen 
naar Voeren. Voor de mensen die niet 
naar Voeren gaan. wordt een aktiviteit 
voorzien. 

Kostprijs: 400 fr. 
Meebrengen: slaapzak, toiletgerief, e.d. 
Kontakt: KUL, p a Vital Gèeraerts, 
Kiekenstraat 1, 3000 Leuven; 
VUB, p.a Jan Voet Nieuwelaan 149, 
bus 224, 1040 Etterbeek; 
VUJOsekretariaat: Omwentelings
straat 13, 1000 Brussel, tel. 219.49.30 
(41-42). 

Adres: Jeugdhuis Heiberg, Kapelle-
kesweg 2, 3200 Kessel-Lo, tel. 016-
25.73.36. 

DE BRUSSELPOORT 

Boek- en dagliladhandel 
Brusselstraat 45-47, HALLE 
Tel. 02-356.85.78 

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.Ü. 
DAGBLADEN -TIJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN 
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN 

Schaffen-Diest in rouw 
Onze innige deelneming aan haar echt
genoot Cyriel Brems, aan Henman en 
Simonne, aan de kinderen en aan de 
ganse familie. 
Vanwege het VU-bestuur Diest 

Op 30 september 1981 ontviel ons 
mevrouw Rosa Bosmans, moeder van 
ons bestuursKd Herman Brems. 
Na een rijk gevuld leven verliet ze ons 
op de leeftijd van 74 jaar. 

ANTWERPEN 
OKTOBER 
10 BOECHOUT-VREMDE: VU-Leeuwenba! in het Gikjenhuis om 

20 u. 30. Orkest: „The Daltons". 
11 BERCHEM: VU neemt deel aan de Nationale Voerdag. Vertrek 

om 9 uur aan de kerk. Inschrijven E. Deleu 30.85.48. 
11 ANTWERPEN-STAD en DEURNE: Samen naar de Nationale 

Voerdag. Vertrek om 9 u. aan Bouwcentrum, J.V. Rijswijcklaan. 
Om 9 u. 15 Rooseveltplaats, Kon. Ateneum te Antwerpen en om 
9 u. 30 aan het Rode Kruisplein te Deume. 

13 DEURNE: „Volksunie-reddingsplan voor de Gouw" - arr. Antwer
pen, lokaal Trefpunt Tumhoutsebaan 28. Met senator Oswald 
Van Ooteghem en partijbestuurslid Frans Kuijpers. 

13 MEERHOUT: Start winter-fjimprogrammatie met „The Sting". Om 
20 uur in de Parochiezaal van Meerhout Zittaart. Org.: Vlaamse 
Vrienden Meerhout 

14 ANTWERPEN: Debatavond over de Vlaamse Republiek. Om 
20 u, in de lokalen van UFSIA. Org.: KVHV, VUJO, TAK, VRB. 

15 MERKSEM: Debat over „Vlaanderen Morgen". Inleiding door Piet 
De Pauw. Om 20 u. in Vlaams-Nationaal Centrum, Bredabaan 360. 
Organizatie: Vlaamse Kring Groeninge. 

16 ANTWERPEN: Debatavond „Ook uw geld vloeit naar Wallonië" 
door prof. J. Maton. Om 20 u. 30 in de bovenzaal van het Schelde-
hof, Oude Koornmarkt 28. 

17 BORNEM: 13de VU-bal in zaal Alcazar, Puursesteenweg 25. In
kom 70 fr., voorverkoop 50 fr. Aanvang om 21 uur. 

17 EKEREN: 1ste Herfstbal van de Vlaamse Jongerenkring in zaal 
De Boterham, Veltwycklaan 23. Deuren: 20 u. Inkom 80 fr. 
Discobar „The Family". 

17 LIER: Bal 20 jaar VU in het Hof van Aragon om 20 uur. Eregast: 
Vic Anciaux. 

23 EKEREN: Mossel- en wijnfestijn om 20 uur in zaal „Den Boter
ham", Veltwijcklaan 23. f'rijs: 3(X) fr. Organizatie: Vlaamse Vrien
denkring Ekeren. 

24 BERLAAR: VU-bal in zaal „Familie" te Beriaar-Heikant met het 
orkest „De Sioux". 

25 ANTWERPEN; Tweede Republikeinse Konventie m.m.v. TAK, 
VUJO, VRJ, AriDeid, KVHV, VSV, Harde VI. Voerkern VNSU. 
Org.: Vlaamse Republikeinse Beweging. Om 14u. 30 in zaal 
Etekerlyc. 

29 WOMMELGEM: Spreekbeurt door Bart Vandermoeren om 
20 uur in Den Klauwaert 

31 ESSEN: Groot promotiebal nieuwe VU-afdeling met disco „Fa
mily" en „Rockin Horse" in de p>arochiezaal van Horendonk. Om 
20 uur. Inkom: 60-80 fr. 
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lepel & vork... 
BANKETBAKKERIJ 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 -1780 Teralfene 
Tel. 053-66.82.15 

Fijn gebak - suikerwaren -
ijstaarten. 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54.40.07 
v/laandag gesloten - Rustieke 

sfeer. 

Restaurant P A U M H O F 

Tafelhouder 
Specialiteit gerookte vis 

Goede wijn hoeft geen krans 
Schools t raa t 5 2 

Kape l le -op -den-Bos 
Tel. 015 /71 .19 .40 

Feestbesprektng op maandag, dins
dag en donderdag van 19 tot 21 u. 
Woensdag gesloten. 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel. 014/5121.48. 

Sluitingsdag maandagavond 
en dinsdag. 

Lokaal - T S C H U U R K E > 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/692a74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
geek>tsn 

Voedingswaren 

„PETRA " 
Godelieve Polfliet 

Georges Smet 
Driegaaien 110 - 2700 St-Niklaas 

Tel. (031) 76.60.64 

- gespecializeerd in fijne vlees
waren 

- groenten en fruit 
• bestelling ten huize (weekend) 

V O E D I N G „DE POLDER" 
Polderstaat 12. 

8458 Oostduinkeiice 

Specialiteit: 
dag. vers fruit en groenten. 

Dut>t>ele Vak>is-zegels 
aan alle leden. 

Industriële 
brood- en banl<etbakkenj 

Roomi)s 

Wlifried B L A N C Q U A E R T 

Grote Kouter 47 
U I T B E R G E N 

Tel 091-67 57 12 

^ ^alingïwis 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
062-4232.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

FEESTZAAL 

« E D E L W E I S S .. 
Vossemberg 13 1981 VOSSEM 

Tel 02/767 45 76 

Alle feeste l i jkheden 
M o g e l i j k h e i d tot huren van 

bestekken . 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
Demokratische pri jzen 
Uitgelezen dienstbetoon. 

Kossfilsiceiiweg 3& 
2260 Nijleii - r^ - 'SDSt /S l 88.41 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

lepel & vork... 

't Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De Beauvoordse pastel" 

't Is de lk:htst verteertiare. 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuurse vest 60, LEUVEN. Tel.: 
016-22.86.72. 
Kon. Astridlaan 85, KONTICH. Tel.: 
031-57.30.32. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel.: 
02-21874.89. 

Brugse Baan 1, Hulst. (050-71.1536) 

Grote parkeerterreinen - zalen vrij 
voor feesten banketten e.a. - Duitse 
specialiteiten. Dortmunder Thier van 
't vat - Levende Water Tönissteiner 
Sprudel - Goed en goedkoop eten. 

EETHUIS -
FEESTZAAL I N G R I D 

O l e n s e w e g 4 1 , W E S T E R L O 
(Voor tkape l ) 

tel. 014 /21 .36 .96 

Al le feesten 
Specia l i te i ten 

Beauvoordse spe«ialiie>t 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn- Ouquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994,91 

Gestoten vri jdag behalve m seizoen 

FEESTZALEN - S A L O N S 

DE L A N D S K N E C H T 

A.iniK mcr Vcin .illc f( ( st<'n 
Ook vciluinnc) v.in ti ifektcncf 

Schilcicrstt.i.il 33 
2000 An lwc ipcn 
Tel OJl 3745 72 

D E P U S 
G E B R O E D E R S 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052/21,16.06 

Algemene voeding, bieren, wijnen, li
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnea 

Kof f i ebrander i j 

S A N O 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuici 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpeliuHS 
Menenstraat 376 

WEVELGEM 
Tel 056-4129.22 

056^1.6168 
Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 

Alle grote wijpen 
rechtstreeks uit de kastelwi. 

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

elke zaterdag van 10 lot 13 a 
en op afspraak. 

CORTIIALS 
UW KOFfliHUIS 
Het Ko f f i ehu i s der 
Dunderst rock 

Kaltestraat 20, AALST 

SPEOALITEIT 
van WAFELS 
en USROOM 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrolei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel. 053-21 35.33 Tel 031-36.56.54j, 

Café Het Vlaams Huis 

Bij Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 

Tel 011-79.70.84. 
• * ^ 

Kom és binnen waar Vlamin
gen thuis zijn. 

giof ten (Triilioorn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a Van Doeren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel 054-334857 

Uw tweede thuis! 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm. van Helzelpark. 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen. Tel. 02-252.02.40. 

Menu: op zondag van 450 tot 650 fr. 
Tijdens de week, suggesties van de chef -t- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks. 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Vo lksun ie 
G o n t r o d e H e i r w e g 4 9 

9 2 3 0 M e l l e 
Tel . 091 -30 .0653 . 

Hertïerg 

„De 7 Zaligheden" 

Sleutelstraat 2 
hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel. 031/34.05.86 

Mogelijkheid tot kleine etentiea 

Dr.ink- en eethuis 

" WALTRA « 
Ardiimknni 2 (bi) KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

De vier troeven vnn de Wnltr.T 
/ Vl.mms in 't hnrt v.m Brussel 
2 Je k.m er nitifd p,irkcrcit 
3 Je kn/gt er ,ilti/d w.it te eten 
4 De priiren n/n socio.il 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
TeL 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

T 
den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel. 02-218.48.38 - 218.41.72 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 
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WEST-VLAANDEREN 
OKTOBER 
8 IZEGEM: „Wetenschapsbeleid en de weerslag op de tewerkstel

ling in Vlaanderen", voordracht door senator Rik Vanderkerckho-
ve Om 20 u in de bar van het muziekauditonum, Kruisstraat 
Gelegenheid tot diskussie Organizatie- VSVK 

9 POPERINGE: Vormingsavond Volksnationalisten en gemeente
lijke politiek. Om 20 u in zaal 't Belfort 

11 IZEGEM: Deelneming aan de Voerbetoging Vertrek om 7 u 30 
aan het Vlaams Huis met bus. 350 fr Vooraf inschnjven aldaar 

17 IZEGEM: VU-Breugelfeest om 20 uur in zaal Mandeldaele, 
Emelgemseplein Pnjs 275 fr Eregast is Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke Inschnjven bij P Dermaut, Em. Ney-
rynckxstr 20, tel 3011 97 Met tombola 

17 DE PANNE-ADINKERKE: Jaarlijks VU-afdelingsfeest om 20 uur 
in zaal „De Spijker", Meeuwenlaan 4 te De Panne (nabij MarkO 
Overhandiging afdelingsvlag door Vic Anciaux 

17 IZEGEM: Voorlichtingsavond rond atoomwapens met Jan Rut-
geerts om 20 uur in het jeugdontmoetingscentrum. Org.- aktieko-
mitee tegen atoomwapens mmv VUJO 

23 IZEGEM: Benefietavond „Aktie tegen atoomwapens" in „La 
Vema" Org. Aktiekomitee tegen atoomwapens mmv VUJO 

24 GISTEL: Jaarlijks VU-bal om 20 uur in feestzal „Ten Putte', met 
het orkest „De Zeekanters" Toegang 100 fr Voorverkoop 80 fr 

29 OOSTENDE: VU-arrondissementele kiesmeeting in het Kursaal 

LIMBURG 

17 

24 

24 

24 

24 

30 

LOMMEL: Vlaamse kantus in café De Mulder voor 100 fr Drank 
naar hartelust voor die prijs, van 20 tot 22 uur Inrichters- VUJO-
Lommel 
TESSENDERLO: Filmavond „Voeren, waar Vlamingen thuis zijn". 
Om 20 uur in gemeentelijke feestzaal Organizat». VUJO. 
Inleiding door Piet De Pauw 
LOKSBERGEN-ZELEM-HALEN: VU-bal met showorkest Ru
bens Club Om 20 uur in zaal Marvana te Loksbergen Toegang 
80 fr 
AS-NIEL: 3de bal van provincieraadslid Jos Truyen in zaal 
EIckerlyc te As Toegang 60 fr Vanaf 20 u 30 
TONGEREN-MAASEIK (Arr.): VU-bal vanaf 20 uur in Pliniusfon-
tein te Tongeren Toegang 80 fr Eregast senator Wim Jorissen 
KURINGEN: Kameraadschapsavond om 20 uur in zaal het 
Ontmoetingscentrum te Kuringen Medewerking van het SMF 
Scheldekoor Zang, dans en leute 
LOMMEL: Rockpavond met The Gang en Lazy in zaal Lommel-
hof om 20 uur Toegang 80 fr Inr VUJO 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Aalst 
De Ra,ad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van de stad Aalst, heeft bij het administratief 
personeel een betrekking opengesteld van telefonist-recep
tionist en bij het administratief bijstandspersoneel een 
betrekking van apoteker. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de voorzitter van het O.C.M.W, Gast
huisstraat 40, 9300 AALST, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op maandag 19 oktober 1981 ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 4.8.1978, genaamd antikri-
siswet, zijn de opengestelde betrekkingen toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is 
voorzien. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst, tel. 053-21.23.93, binnenpost 104. ^.^^ j^^j 

STAD AALST 
Bij het stadsbestuur is er 1 be
trekking van ecologist vakant 
voor de dienst leefmilieu. 
Om aan het eksamen te mogen 
deelnemen dienen de kandida
ten houder te zijn van het diplo
ma van licentiaat in de biologie, 
de aardrijkskunde, de natuur
kunde of de scheikunde. 
Bij beslissing van het Kollege 
van Burgemeester en Schepenen 
in zitting van 10 september 1981 
werd besloten dat de houders 
van het diploma van landbouw
ingenieur of van licentiaat in de 
milieusanenng benevens de an
dere te vervullen pleegvormen, 
eveneens aan het eksamen mo

gen deelnemen. 
Deze betrekking is zowel voor 
mannelijke als vrouwelijke gega
digden toegankelijk. 
De uiterste datum voor het indie
nen der kandidaturen werd der
halve verlengd tot 30 oktober 
1981 Deze moeten bij ter post 
aangetekende brief gericht wor
den aan het Kollege van Burge
meester en Schepenen, Stadhuis 
Grote Markt 3, 9300 Aalst 
De formulieren voor kandida
tuurstelling alsmede de volledi
ge voorwaarden kunnen schrif
telijk of telefonisch aan de perso
neelsdienst, Capucijnenlaan 63, 
9300 Aalst, worden aangevraagd. 
Tel. 057-77.1111, toestel 312). 

(Adv. 153) 

Plaatsaanbieding 
Industrieel ingenieur of ge
lijkwaardig die als taak zal 
hebben het stimuleren en 
koórdineren van aktivitei-
ten in het kader van de be-
roepssektie kunststoffen, 
zowel producenten als ver
werkers. 
De kandidaten dienen aan 
volgend profiel te beant
woorden 
— dynamisch, initiatiefnjk 

en doorzettend, 
— in staat zijn vergaderin

gen te lelden, 
— vlot in het leggen van 
kontakten; 
— ongeveer 30 jaar oud en 
tweetalig, 
— bij voorkeur een techni
sche en commerciële erva
ring in de kunststoffen-
branche 

Gelieve Uw kandidatuur 
met volledig curriculum vi-
tae te richten aan 

De h Staf Driesen 
Wishagenstraat 6 
3100 Heist-op-den-Berg 
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VU klaagt milieuhinder aan 
in leperse gemeenteraad 
Sinds twee jaar ondervonden de be
woners van de Brugseweg en de 
erachter gelegen Pilkemseweg heel 
wat hinder. Deze was afkomstig van 
een bednjf dat zich eertijds als klein 
bednjf had gevestigd in de ambachte
lijke zone Maar dat sinds geruime tijd 
zich had uitgebreid tot een industnële 
vestiging van 1ste kategone. 
Vanaf 's morgensvroeg vier of vijf uur 
werden de omliggende tiewoners ge
wekt door het snerjaend geluid van 
machines en andere decibelverwek-
kende tuigen. De rook en uitwasemin
gen van poiueen verspreidden dag aan 
dag weinig geruststellende giftige stof
fen voor mens, plant en dier. Terwijl 
aan de lozing van sterk vervuilende 
stoffen in de afwatenng ook wel een 
reukje was 
Sinds jaar en dag — twee jaar — had 
de buurt een petitie hierover aan het 
stadsbestuur laten overhandigen. Alle 
verzoeken tot verlietenng bleken ech
ter een dovemansgesprek. 
Hoewel het bedoelde firma tot eer 
strekt in deze ekonomische knsispe-
riode nog te kunnen uitbreiden en heel 
wat werknemers werk weet te ver
schaffen, scheen dit voor het bednjf in 
kwestie een alibi te zijn om aan milieu-
vemieling te doen! 
Ofschoon het lepers schepenkoliege 
in deze zijn bevoegdheid tot ingreep 
wel beperkt wist (bedrijf 1ste kat) 
werd toch met tijdig en onmiddellijk 
aangedrongen bij de bevoegde minls-
tenéle diensten Hoewel het Ministerie 
van Volksgezondheid de gegrondheid 
van de klachten had vastgesteld dien
de aangedrongen bij het ministerie van 
Arbeid om de oorzaken van de hinder 
weg te nemen. 

Gemeente 
Middelkerke 
Het Kollege van Burgemeester 
en Schepenen van de gemeente 
Middelkerke brengt ter kennis 
dat volgende betrekkingen in 
vast verband te begeven zijn: 
- 1 veldwachter. 
- redder-kassier gemeentelijk 

zwembad. 
- 1 bedrijfsboekhouder gemeen

telijk waterbedrijf. 
Voorwaarden en inlichtingen 
zijn te bekomen in het gemeente
huis, personeelsdienst. 
Aanvragen in te dienen ten laat
ste tegen 5 november 1981. 

Namens het Kollege 
De Sekretaris 
J Desseyn De Burgemeester 

A Inghelram 

In de raadszitting van 22 september 
kon de verantwoordelijke schepen 
dan ook met anders dan rond de pot 
draaien om zijn houding te vergoelij
ken. Want nadat VU-fraktieleider Car-
pentier de voormelde feiten had aan
geklaagd wilde de schepen zich van 
het probleem ontdoen door te verwij
zen naar de bereikte resultaten op 
gebied van parkeren, laden en lossen. 
Dat hij een jaar lang mets had gedaan 
bij het bevoegde ministerie werd hem 
dan ook op zijn „plateau" voorgescho
teld. In ieder geval waren de woorden 
van ons raadslid raak wanneer hij 
stelde het spijtig te vinden dat het de 
VU moest zijn die vanuit de oppositie 
dergelijke flagrante toestanden diende 
aan te klagen! 
Dat daarna de heer Bode zk:h in naam 
van de meerderheid achter zijn CVP-
schepen stelde doet niets af van de 

20 jaar 
lustrerie 
mare 

vriese 
kom dit met ons 
meevieren 
en profiteer nu 
van onze 
verjaardagsprijzen 

baron ruzettelaan 56c 
brugge 
050/35 74 04 
baan brugge-kortrijk 

OOST-VU\ANDEREN 
OKTOBER 

8 

10 

10 

11 

11 

14 

16 

17 

17 

17 

20 

24 

25 

ST.-AMANDSBERG: Spreekbeurt met dia's onder het tema 
„Introduktie tot de aktuele stromingen in de beeldende kunst" 
Spreker Jan Moet, konservator van het Museum van Hedendaag
se kunst Om 19 u 30 in het Kultuurcentrum De Vlier, Begijnhof 
15 Orq PVV. 
LEDE: Jaarlijks bal van schepen Jules Hendnckx in zaal „De 
Klub", Rosselstraat Met Ray Franky en orkest 
OVERMERE: Vienng 10 jaar arr CDNV om 18 uur in lokaal De 
Boerenkrijg 
ERPE-MERE: Deelneming aan de Voert)etoging. Vertrek om 
8 uur Hof Ten Dale te Mere 
WAARSCHOOT: Grote St-Ghislenus Jogging en Prestatieloop. 
Start om 16 uur aan de Knng 
DRONGEN: Spreekbeurt door Hugo Schiltz- „Vlaanderen en de 
krisis" Om 20 uur in het Gasthof Barlona (autosnelweg Brussel-
Oostende, afnt Gent West nr 13) 
WAARSCHOOT: Vic Anciaux spreekt over „Ekonomisch Fede
ralisme" Om 20 uur in de Fiesta 
HAMME-MOERZEKE: Jaarlijks VU-bal in zal Roxy om 20 u 30 
Orkest-„The Gentle Five" Voorverkoop 100 fr Toegang 120fr. 
ZULTE - OLSENE - MACHELEN: Jaarlijks VU-bal met het orkest 
„De Nachtvlinders" Om 20 uur in zaal Fiertelhof Voorverkoop-
80 fr Inkom lOOfr 
WORTEGEM-PETEGEM: Jaarlijks ledenfeest met Hutsepotmaal 
Om 20 uur in cafe De Klok te Petegem. Gastspreker Paul Van 
Grembergen 
NINOVE: Informatie- en gespreksavond met als gastspreker dr 
senator Walter Peelers over „Sociale zekerheid vanuit een 
volksnationale maatschappijvisie" Om 20 uur in zaal „De Dender-
hoeve". Burchtstraat Org VU-FVV-VVVG Groot-Ninove 
NEVELE: Vlaamse T-dansant in zaal Novy om 20 u 30 Studio 
Revolution sjDeelt ten dans Voorverkoop 80 fr Inkom 100 fr 
ERPE-MERE: Herfstwandeling van ongeveer 10 km Samen
komst om 14 uur aan café De Gouden Koterhaak, Oud Dorp, 
Heldergem Org Hector Van der Eist 

grond van de zaak. 
Een ultgebrekie tussenkomst van 
raadsikl Carpentier, gestoffeerd met 
heel wat cijfers over de rekeningen 
van het OCMW bewees dat de VU-
fraktie steeds goed ingestudeerde ar
gumentatie kan naar voor brengen. 
Terwijl ze anders haar onafhankelijk
heid, ook in het OCMW, gestand blijft 
In deze zitting bewezen de VU-raads-
leden Devos en Laurens positief te 
kunnen tussenkomen. Een zeer perti
nente vraag van Jeroom Devos over 
de honderden leegstaande jsanden In 
leper die door hun verpaupenng leper 
als modelstad niet sieren, bracht de 
raad tot het besluit door het oprichten 
van een kommissie en het uitvaardigen 
van een politie-reglement om, binnen 
de toegestane bevoegdheid, p>aal en 
perk te stellen aan de vervuiling. 
Ook VU-raadslid M. Logie blijkt ook 
steeds op vinkenslag te zitten om de 
belangen van zijn deelgemeente Vla-
mertinge te verdedigen. 
Wij kunnen enkel onze mandatarissen 
toewensen- Doe zo voort! (G.V.EJ 

Aanbevolen 
huizen 

— Lood-, zink- en rootingwer-
ken 
— Sanitaire installaties 
— Herstellingen en nieuwbouw 

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
Tal. 015-23.38.87. 

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

VIDEO-IVIASTER 

PVBA 
TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 
TV- en VIDEO-SPECIALIST 
TeL 16.34.16. 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

ALLE LASWERKEN 
Staaf - aluminium - ZAMAC -
brons - koper - gietijzer 
Halfautomaatlaswerken 100 °/o 
fotolas 
nieuw en herstellingen. 
GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244. 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.93.14 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antwerpstraüt 164 177 

Stijlnieubelen + kleinmeubelen 

Ed Claesser-ilaan 50 52 

nlle moderne meubelen 

Tel 031 88 1316 

Meer dan 3000 m2 toonzalen 
's Maandags gesloten 

Firma EBO-LYBAERT 

Speciaalzaak stereo en Hi-Fi, 
Video en kleuren-TV. 

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel 091-57.33.33 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Go!cn| "de G-ipnert", 
Molenstraat 45. 9300 Aalst 
Tel 053 7032 19 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerij 
Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
i KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genisesiraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

Wij bouwen voor u sleutel op de deur. 

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

Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9. 
1780 Teralfene 
Tel 053-66 74 56 

Handweverij „den boogaerf 
Veerie Van den Berghe, Groen
straat 3, Hekelgem, ,tel. 053-
6 6 ^ . 9 1 . Open elke woensdag en 
zaterdag van 14 tot 19 uur. 
Handweefweii<, eigen en uit vreemde 
landen, tafelkleden, ook handgeborduur-
de, brei- en weefwol, mooie gebruiks- en 
siervoorwerpen, alles om te spinnen, 
verven, weven - ook lessen. 

Wit houten meubelen in Aalst Groenstraat 200. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02 2681402 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILOER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Stnitem 

Tel 054-333756 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 12 40 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Aniwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031-881119 

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

WiiiMgMinIraal 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 539530 en 53 7575 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 
FINKAP, Veldstraat 12.9300 
AALST - Tel. 053-21.29.11 -
053-21.2757. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel. 02/478.19.93 
Import — Export 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr. ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel. bureau 053-2172.12 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaonstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

lel. 053-62.37.65 

B + M 
Bouwpronnotoren en 

dak timmerwerken. 
Gasthuisstraat 428 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

ANTIEKZAAK 
Mare f I Asselman 

Rollebeekslraal 45. 
1000 Brussel Tel.: 511.61.33 

Privé: 569.03.18 

Aankoop en verkoop van Hollandse, 
Luikse en Vlaamse meubelen van de 
17de en 18de eeuvt. 
Kunstvoorwerpen. 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Temat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

Wij bouwen voor u... 
— sleutel op de deur 
— en... zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRUF 
Van d. Branden pvba 

Wui tens laan 39, 9 1 6 0 Harnme 

Tel. 052-47.88.09 

Grat is voorstudie e n pri jsofferte 

Heropmaken o u d e i jzeren poor
ten en balkons e n allerlei smeed-

De Vos Luc 
Cantraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis prijsofferte 

OURASON-KEUKENS 

FIRK/IA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24. 
9480 Oenderhoutem 
Tel 053 219325 

l ü t L - Tf! 011 ^ a i s ^ y 
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etiketten Houten dnikUMtt-rb Reki. 
inek. i le i iders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwilz 
Rodenstock 

Herefitalseboan 340 
DeurneZ. Tel 210896 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 0 3 1 - 2 8 9 3 1 4 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus bemeubelde villa's, appar
tementen en studio's te huur 

o p aanvraag 
foto's 

gratis kataloog met 

WEST-LITTORAL 
Leopold ll-laan 212. 
8458 Oostduinkerke 
Telefoon 058 51 26 29. 
(Woensdag gesloten). 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
•DEN DUVEL>BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Centrale ; 
verwarming • Houtkachete • Jnbouw 

openhaarden • Gasradiatoren • Af 
wae- en wasautomaten • Frigo's en 

Diepvriezers. 

DE KERAMIEKKELDEf) 
Plet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vk>er- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

LUKOS p.v.ba. 
Ringmappen - dokumentfiouder -
pochetten - snelhechters - offerte
mappen. 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 3507 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582.1055 

Specialist primitief • 
stijlmeubelen en modern 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages. 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— Schilderijen, spiegels, etsen, enz. 
— Alle inlijstingen op maat (Hout en aluminium) 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Gentsestr, 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel. 031/24.53.30 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

S p a r e n , k r e d i e t e n , v e r z e k e r i n g e n , d i e n s t b e t o o n 

ARGENTA 
lustrerie 

Kantoor: Itterbeekselaan 242 
1711 ITTERBEEK-DILBEEK 
Tel. 02-569.09.14 
Kantoorhouder: Fons PRINSEN 
Privaat; Tel. 02-569.11.17 

mare 
de vriese 
bar. r u z e t l e i j d n 56c b r u g g e 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
b a a n brugge kortri jk 

^ " ' l i ' I T t ^ 
EN BROEKEN 

• moeilijke maten, 
vakkundige retouche 

t 
Vermees 

^ • | j | . | l [ i i | J .U IHM!W 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 0643 
Na 18 u 4254642 

1 ^ gro«p argenta anders & sympathiek 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 

014-3113.76 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Jullen SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel. 051-30.15.37 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden + kunstvoorwerpen 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

Georges DE RAS pvba 
Autocars, autobus. 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEOE 

Tel. 0S3-213636 
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Guy Clémer: 

m Mensen van bij ons 

„Frank devalueerde met 10 procent / / 

ANTWERPEN — Vorige zondag 
werd er dus naar officieel ver
luidt niets gewijzigd aan de pari
teit van de Belgische frank bin
nen het Europees muntstelsel. 
De regering-Eyskens die de lo
pende zaken behartigt kon dus 
een devaluatie afwenden. Die 
triomfmededeling mochten we 
althans vernemen uit de mond 
van een glunderende minister 
van financiën Robert Vandeputte. 
Niets is evenwel minder waar. 
Vorige zondag hebben we een 
zware monetaire klap gekregen; 
gevreesd mag worden de eerste 
in een reeks van zwarte pariteits
wijzigingen. 
Immers, om elektorale redenen is 
een formele devaluatie van de 
Belgische frank voor het publie
ke forum vermeden. Maar, de 
kunstgreep die in de plaats werd 
uitgevonden betekent noch min 
noch meer dan een vrij drasti-

Guy Clémer: „Er is prachtig ge
speeld om te bereiken dat uitein
delijk niet onze frank maar de 
Italiaanse lire tot slachtoffer kon 
worden gemaakt Maar dat we 
helemaal zouden ontsnappen aan 
de muntontwaarding en dat we 
door het afwenden van een drasti
sche devaluatie geen zware prijs 
zouden moeten betalen, is hoege-
maand niet waar 
Ik durf stellen dat we nu een 
devaluatie van 10 procent van de 
Belgische frank onder ogen moe
ten zien. Op welke wijze dan ook 
— formele devaluatie of anders
zins — is onze munt in de voorbije 
maanden met zo'n 10 procent in 
waarde verminderd De Nationale 
Bank houdt halsstarrig vast aan 
haar optiek om de koers van de 
frank stabiel te houden. 
In écu-taal mag de frank dan al sta
biel gebleven zijn; we zien onze 
frank toch maar met 5,5 procent in 
waarde verminderen ten over
staan van de Duitse mark en de 
Nederlandse gulden, terwijl de 
B. fr. 3 procent duurder is gewor
den 'm vergelijking met de Franse 
frank en de Italiaanse lire. 
Maar, als wij rekening houden met 

sche muntontwaarding. Vooral 
de Vlaamse ekonomie zal hier
door rake klappen krijgen, gezien 
de vrij grote afhankelijkheid van 
onze handelsrelaties met het bui
tenland. 

Om maar één frappant voorbeeld 
aan te halen: een bedrijf dat 
materialen invoert uit Nederland 
of Duitsland en een Frans bedrijf 
als één van de belangrijkste kon-
kurrenten in Europa heeft, kreeg 
vorige zondag een monetaire 
klap van 8,5 th. devaluatie die 
een moordende uitwerking dreigt 
te hebben. 

Ekonomist Guy Clémer, advizeur 
van het Vlaams Ekonomisch Ver
bond, heeft enige bewondering 
voor het fantastisch politiek-mo-
netaire spel dat de Nationale 
Bank en de regering tijdens het 
voorbije weekend nog maar eens 
opgevoerd hebben. 

het feit dat wij voor 40 procent van 
onze invoer aangewezen zijn op 
Duitsland en Nederland en slechts 
voor een goede 20 ten honderd 
vanuit Frankrijk en Italië invoeren, 
dan moet zelfs de minister van 
Financien toch toegeven dat de 
B. fr door de monetaire ingreep 
van vorige zondag in de korf van 
de Europese munten met zo'n 1,4 
procent werd gedevalueerd. Op 
zichzelf IS dit natuurlijk geen 
schokkend feit Maar we verhan
delen ook enorm veel buiten 
West-Europa. Welnu, in de dollar
zone heeft onze frank haast voor 
één vijfde aan waarde ingeboet". 

Waalse deficieten 
— Officieel is er evenwel nog 
geen devaluatie-ingreep. En de 
prijs voor het uitblijven ervan 
moeten we dezer dagen zwaar 
betalen. Want minister Vandeput
te voegde aan zijn triomf vorig 
zondag niet toe dat sinds maan
dag de hypotecaire rente tot 15 
procent werd opgetrokken, en 
dat het kaskrediet naar de 20 
procent jaagt. De elektorale be
kommernis om een formele de-
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valuatie van de frank af te wim
pelen dreigt de werkloosheid al
weer pijlsnel de hoogte in te 
jagen. Want, welk jong gezin kan 
een hypoteek van 15 procent 
opbrengen, en welke onderne
mer kan zijn bedoening draaien
de houden met een geldkrediet 
dat 20 procent intrestlasten op
slokt-? 

Guy Clémer: „De regering en de 
Nationale Bank zijn er vorig week
end in geslaagd een elektorale 
misslag te vermijden door formele 
devaluatie af te wenden. 
Maar daarmee is het vertrouwen 
in onze frank op het internationale 
forum hoegenaamd niet hersteld. 
Anderzijds wordt inderdaad de 
ekonomische afgrond dichter bij 
de gezinnen en bedrijven ge
bracht door de prijs van het geld 
kompleet onbetaalbaar te maken. 
Vorige zondag werd alleen maar 
wat schijn gered. Indien er geen 
krachtige ingreep komt door een 
geregionalizeerd herstelbeleid dan 
mogen we ons spoedig aan meer 
dan één zware klap verwachten." 
— Sommigen stellen voor aan 
de noodgreep te trekken en de 
goudvoorraad van de Nationale 
Bank meteen in pand te geven. 
Dan zouden we plotsklaps be
hoorlijk betere ekonomische per-
spektieven hebben_ 
Guy Clémer: „De waarde van een 
munt wordt door een aantal objek-
tieve en ook een trits subjektieve 
(waaronder politieke) faktoren be
paald. In de voorbije maanden 
werd, telkens onze munt in hache
lijke omstandigheden geraakte, 
met miljarden uit de schatkist-re
serves bijgesprongen. Op die ma
nier werden reeds meer dan 450 
miljard frank deviezen zwaar ge-
hypotekeerd. Als het hels inter
ventieritme van de Nationale Bank 
nog een aantal maanden wordt 
aangehouden, dan zal er geen 
frank reservegeld meer over
schieten. Dat fatum hangt boven 
ons hoofd. 
Formeel is de goudvoorraad in de 

kluizen van de Nationale Bank nog 
niet aangeboord als monetaire 
pasmunt 
In de praktijk evenwel zitten al die 
goudstaven reeds in de grote korf 
die met nog andere middelen 
(waaronder tot en met forse poli
tieke verklaringen) onze krediet
waardigheid ten overstaan van het 
buitenland uitmaken. 
We moeten ons ervan bewust 
worden dat de goudvoorraad nau
welijks genoeg is om op vandaag 
de totale overheidsschuld te dek
ken. We kunnen eenzelfde finan
ciële borg geen twee keer aanbie
den". 
— We weten nu onderhand hoe 
we in de penarie zijn geraakt, 
maar hoe geraken we er uit? Is er 
volgens u nog enige uitweg mo
gelijk zonder zwaar kleerscheu
ren? 

Ekonomist Guy Clémer: „Ik no
teer dat er alweer krachtige belof
ten werden gedaan voor een ver
nieuwd herstelbeleid. Maar, kan 
men de mensen voor het lapje 
blijven houden... Om een eerste 
gezondmaking van onze konkur-
rentiekracht te kunnen ontwerpen 
zou bijvoorbeeld een devaluatie 
van pakweg 5 procent, gekoppeld 
aan het systeem van slechts één 
indexaanpassing van vergoedin
gen van werknemers moeten ge
schieden. Ik pleit niet meteen voor 
beide maatregelen, maar ik wil 
maar wijzen op de enorme kollek-
tieve inspanning die dringend no
dig is. Anderzijds is de eerste stap 
naar genezing het erkennen van 
de ziekte. Maar welke regerings
partij welke minister, durft van
daag te toekennen dat bij voor
beeld de expansiewetgeving met 
het systeem van een honderdtal 
subsidiefoefjes méér weg heeft 
van geldverkwisting dan van in
dustriële injekties vanwege de 
overheid? Terloops, zoek op de 
betrokken ministeries maar eens 
een bevoegd ambtenaar die weg
wijs geraakt uit de poespas van 
expansiewetten... 

Zo ook zou moeten toegegeven 
worden dat het op peil houden van 
gezinsinkomens niet alleen meer 
kan verwezenlijkt worden door 
een groeiend overheidsdeficiet 
Elke frank die de overheid be
steedt voor het op peil houden 
van de koopkracht vloeit nu gro
tendeels af naar het buitenland. 
Het zijn allemaal losse bedenkin
gen. 
Maar we komen toch maar tot 
groteske vaststellingen dat werk
nemers bijvoorbeeld niet meer vrij 
kunnen beslissen over een loons-
vermindering of -matiging in het 
geval bedrijven echt in moeilijkhe
den geraken en dan maar over 
kop gaan. 
Ik weet dat ik hier een zere syndi-
kale teen raak, maar misschien 
nog meer de communautaire kloof 
ontwaar 
Is het niet zo dat Waalse syndika-
listen niet alleen gedwee de af
bouw van een onderneming aan
vaarden, maar er zelf ook op aan
sturen met harde syndikale stand
punten, om uiteindelijk staatsinter
ventie te bereiken? 
Onze enige redding in dit land zou 
weldra wel eens een drastische 
boedelscheiding tussen Vlamin
gen en Walen kunnen blijken. Dat 
zal natuurlijk niet zonder slag of 
stoot verlopen. Voor de Vlaamse 
gemeenschap kan het er op uit
draaien dat de kost van de af
scheiding goedkoper kan blijken 
dan het alsmaar blijven betalen 
van de Waalse deficieten. 
En, makro-ekonomisch is de 
Vlaamse gemeenschap best leef
baar Kijk maar naar Denemarken 
waar 5 miljoen inwoners het niet 
kwaad stellen na forse herstel
plannen. 
Als slotsom stel ik dat men mone
tair met hocus pocus ingrepen kan 
blijven verdertoveren, maar het tij 
zal niet keren zolang de Waalse 
regio kan blijven verder teren op 
de verdiensten van de Vlaamse 
regio". 
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