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Geen belgische armoede maar Vlaamse welvaart! 

Voortbetalen na 8 november? 
Halverwege de verkiezingscampagne en nadat de ver
schillende partijen hun verkiezingsprogramma's heb
ben gepubliceerd, komt er tekening in de toestand. 
Aan Waalse kant is het beeld vrij duidelijk. Wallonlë's 
grootste partij, de PS, voert haar campagne radikaal in 
anti-Vlaams perspektief. Dat de koele rekenaar Spita-
els van mening is dat hij elektorale zijde kan spinnen 
uit de brutale sluiting van het Vlaamse schooltje te Ko
men, is een veeg teken voor de mentaliteit die thans in 
Wallonië heerst 
Op die mentaliteit haken ook de andere Waalse partij
en in. Met dien verstande dat de begeerte om verkie-
zingsmunt te slaan uit anti-Vlaamse stemmingmakerij, 
gepaard gaat met de begeerte om ook na 8 november 
nog te kunnen teren op Vlaamse arbeid en het geld der 
Vlamingen. Zowel de PSC als de PRL staan op het stand
punt dat de vijf zogenaamde nationale sektoren ook 
werkelijk nationaal moeten blijven. Met andere woor
den: dat de Vlamingen moeten blijven opdraaien voor 
het Waalse staal. De PSC-zusterpartij en straks in ieder 
geval koalitiepartner van de CVP — heeft zelfs zeer 
duidelijk en nadrukkelijk gesteld, dat de vijf nationale 
sektoren „onaantastbaar" moeten blijven. 
De Waalse socialisten spelen de kaart van een verder 
doorgedreven federalisme, dat Wallonië de gelegen
heid moet bieden om een eigen sociaal-ekonomisch 
model op te zetten. De rekening daarvoor moet echter 
eveneens door A^aanderen worden betaald. Dit wordt 
trouwens uitdrukkelijk bevestigd in het gemeenschap
pelijk standpunt van het Waalse ABW en het Waalse 
ACV. Wie beseft over welke invloed de FGTB in de PS 
beschikt, weet meteen wat de Waalse socialisten uitein
delijk bedoelen: Vlaanderen moet verder betalenl In de 
gemeenschappelijke verklaring van de twee grote 
Waalse vakbonden wordt namelijk uitdrukkelijk ge
steld dat de federalizering en regionalizering verder 
moeten worden doorgevoerd, nadat echter vooraf de be
staande knelpunten die nationaal zijn — waaronder het 
staal — zijn weggewerkt. De heren willen wél hun eigen 
potje koken, doch slechts nadat Vlaanderen 500 miljard 
op tafel heeft gelegdl 
Tegenover deze duidelijke en onverbloemde taal van de 
Waalse partijen, heerst er bij de traditionele partijen in 
Vlaanderen de allergrootste onduidelijkheid en half
slachtigheid. Het Waals offensief blijft volkomen onbe
antwoord. Van Miert's SP en De Clercq's P W vinden het 
volkomen overbodig, in hun verkleidngsprogramma's 
ook maar één woord te besteden aan de Waalse drei
ging en de Vlaamse financiële aderlating. In de zeven
tig bladzijden van het CVP-verkiezingsprogramma 
wordt met mondjesmaat anderhalve pagina ingeruimd 
voor de zgn. communautaire problemen. Deze ander
halve pa^na beperkt er zich toe, de grondwetsherzie
ning van 1980 (die in de voorbije weken nochtans én 
door Eyskens én door Tindemans „slecht" werd ge
noemd) zogezegd „operationeel" te maken. Vlaams geld 
in Vlaamse handen? Geen woord daarover. De eis van 
de CVP-basis en zelfs van een belangrijk deel van de 
CVP-frakties voor regionalizering van de nationale 
sektoren en voor een verder doorgedreven sociaal-
ekonomisch zelfbestuur? Geen woord daarover. 
Wel integendeel! Op het verkiezingskongres van zijn 
partij heeft Tindemans het vooral gehad over de „natio
nale roeping" van de CVP. 
Tegenover de zich steeds duidelijker aftekenende 
Waalse uitdaging en afdreiging zijn de Vlaamse kleur-
partijen weggevlucht in het neo-unitarisme. De Walen 
mogen op hun twee oren slapen: zowel de CVP als de SP 
en de P W zijn vast van plan, ook na 8 november het 
staalgeld en iedere andere vorm van bloedtol aan hun 
Waalse zusterpartijen verder te laten betalen. 
Tenzij de Vlaamse kiezer dit inzicht doorkruist, door 
een lurachtige stuw te geven aan de Volksunie. 
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Foto van de week 

— Antweqjen, onze Vlaamse gemeenschap, en de gehele wereld werden verontrust door een bomaanslag in 
de diamantwijk. Of de misdadigers vooral of uitsluitend de joodse gemeenschap moorddadig wilden treffen is 
in feite bijzaak. Bedenkelijk is de toename van het geweld en de onverdraagzaamheid in de wereld, en nu ook 
in ons land. Een bedenking van VU-voorzitter Vic Anciaux op biz 4. 

Betogen voor de vrede 
Alles laat voorzien dat er voor de nationale betoging tegen de atoom
wapens volgende zondag te Brussel een grote belangstelling zal zijn. 
De inrichters hebben een platform en een eisenprogramma opge
steld, dat evenwichtig is en niet van eenzijdigheid kan verdacht wor
den. Ze hebben dan ook steun gekregen in een zeer brede waaier van 
de publieke opinie. Zopas nog heeft de kerk in Vlaanderen, bij monde 
van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, zich achter de doelstellin
gen van de vredesbetoging gesteld. 

Aan de betoging zal ook door 
Vlaams-nationalisten worden deel
genomen. De vredesgedachte 
vormt sinds het offer van de der
tigduizend aan de Uzer, een stevi
ge onderstroom In de Vlaamse 
Beweging. Het ligt In de lijn der din
gen dat bij voorbeekd „De Vlaam
se Oudstrijder", het blad van het 
Vertjond VOS, In zijn jongste 
nummer het platform en de eisen 
van de betoging overneemt 

Ook de Volksunie heeft het plat
form onderschreven. De Volks
unie knoopt bewust terug aan bij 
het „nooit meer oorlog" van de 
Fronters. Trouw aan het vredesi-
deaal van het volksnationallsme 
hebben Volksunlepariementsle-
den In het verleden trouwens her
haaldelijk initiatieven genomen om 

het „nooit meer oortog" hier en 
elders te verwezenlijken. 

Reeds in oktober 1979 heeft de 
Volksunie bekendgemaakt dat zij 
tegenstander Is van de Installatie 
van atoomraketten voor de mid
dellange afstand In West-Europa 
en specifiek In België. Vorige 
week heeft de Partijraad van de 
Volksunie bevestigd dat een land 
— en zeker een klein land als het 
onze — het recht heeft zelfstandig 
bepaalde wapensystemen af te 
wijzen, met het doel om ontv>/ape-
ningsgesprekken op gang te bren
gen. De Partijraad zegde daaren
boven dat het produceren en het 
opstellen van voor de Oost- en 
West-Europese ruimte bestemde 
atoomwapens het oorlogsrisico 
verhoogt Hoe reëel het gevaar Is, 

werd deze week extra onder
streept door de verklaring van 
Reagan dat een tot Europa be
perkt atoomkonfllkt voortaan tot 
de mogelijkheden behoort 

Zoals elders en in het verleden zal 
ook de betoging van volgende 
zondag geüsurp)eerd worden door 
groepjes, wier vredewil twijfelach
tig Is. De tot de tanden gewapen
de Sovjetunie en haar handlan
gers In het Westen hebben her
haaldelijk getracht de vredes- en 
ontwapeningsgedachte schijnhei
lig te accapareren. 

Dit mag de oprechte voorstanders 
van ontwapening en vrede niet 
ontmoedigen en niet aanzetten tot 
ontruiming van het terrein: het 
vredesinitiatief moet uit de handen 
geslagen worden van hen die het 
als eenzijdige propaganda trach
ten te hanteren. 

In de geest van het Vlaams-nato-
naal pacifisme zullen dan ook talrij
ke VU-mandatarissen en -leden 
volgende zorKlag aan de betoging 
deelnemen. 
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M} Brieven 

EN LEOPOLDSBURG? 

Mag ik u er toch even op attent maken, 
dat in de media en ook in Volksunie
kringen te weinig gewag wordt ge
maakt van het feit dat te Leopoldsburg, 
langs de Hechtelsesteenweg een 
Franstalige school is voor kinderen 
van militairen en daar is momenteel 
maar één leerling aanwezig. 
Waarom hebben de 15 kinderen van 
Komen dan geen rechten? 
Het is hoogtijd dat de Volksunie meer 
gaat schnjven over die wanverhouding 
Komen 15—Leopoldsburg I I 

Naam en adres op 
redaktie bekend 

WAT WILLEN DE WALEN? 

Wat willen die heetgebakerde Walen 
nog meer? Denken zij dat spelletje van 
tegenwoordig voort te spelen? Het 
zou wel eens vreemd kunnen uitvallen. 
Moe getergd, moe vernederd, zou dat 
eens kunnen uitmonden op een twee
de Brugse Metten in de Voer. Hoe 
komt het toch dat ons Vlaams Volk 
zteh zo 'n diepe vernederingen, zulke 
beledigingen laat welgevallea wel we
tende dat zij de tweederde meerder-
hekj van de bevolking in België uitma
ken. 
Maar ja 150 jaar leugen en bedrog, 
hebben onze mensen in alle politieke 
partijen moeten slikken, 25 jaar gele
den hebben durvende Vlamingen, in 
moeilijke omstandigheden de durf ge
had een oproep tot Vlaanderen en alle 
Vlamingen te richten Beproef het 
eens, wordt voor éénmaal Vlaams na
tionaal bewust stnjd met ons in de ran-
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gen van de Volksunie, de enige partij, 
die een uitkomst biedt voor een voJ-
waardig voortbestaan, voor eigen zelf
beheer in Vlaanderen. De kans is groot 
op 8 november as. een flinke deuk te 
geven aan het tegenwoordig wanbe
heer, aan die kopstukken met twee 
gezk:hten. Stem Vlaams natk>naal. 
Stem VU, denk daarbij aan Komen, de 
Voerstreek, aan Brussel. Uw stem kan 
onnoemlijk veel bijdragen tot onze 
welvaart ons voortbestaan, met een 
zege voor ons Vlaanderen. 

A.D.K, Oostende. 

SLOGANS-

JMu of nooitr, ,£rop of eronderP. 
TegerKiver deze skigans van de tegen
partijen kan de VU een andere slogan 
plaatsen. „CVP?_ SP?_ ge moet maar 
eens KomenP 

H.W, Ekeren. 

EN RONSE? 

Het hoofdartikel .Van Voeren tot Ko
men" CWij" van 15 oktober) is heel 
goed en raak geschreven maar u krijgt 
van mij toch geen 10 op 101 Waarom? 
Omdat de toestand in Ronse er alleen 
kon komen door bedrog bij de talentel
ling van 19501 
500 telformulieren die werden gesto
len of die verdwenen omdat men 
anders niet aan het nodige percentage 
kwam om die Franse scholen te kun
nen in stand houden. 
De CVP blokkeerde de uitvoering van 
de gevolgen van deze telling geduren
de 4 jaar. Maar de Vlaamse socialist 
Pierre (en niet ReO Vermeylen kondig
de als eerste daad na zijn aanstelling in 
1954 de talentelling af. 
En dit bedrog diende toch te worden 
vermeld al was het maar in één zin. 
De Vlaamse socialistische ministrabe-
len waren steeds blij op de Waalse re-
geringskar te kunnen springen en dat 
heeft Vlaanderen altijd duur moeten 
betalen! 

R.D.M., Denderleeuw 

TWEE MATEN TWEE 
GEWICHTEN 

Laat J.M. uit Berchem in godsnaam 
ophouden het Uzerlaedevaartkomi-
tee, te verwijten zich niet achter de 
Ant^Kemraketten-Betoging van 
25 oktober te scharen. 
In het Uzertiedevaartkomitee zitten, 
zo durf ik veronderstellen, mensen 
genoeg, die met een gezond verstand 
zél wel kunnen uitmaken of ze zich al 
dan niet op sleeptouw willen laten 
namen door een links progressief 
georkestreerde betoging. Een mani
festatie die zoals uit betrouwbare 
bron vernomen, mede gesponsord 
word nnet centen uit Moskou en uit 
Oost-Beriijn. 
Deze betoging is tot stand gekomen 
o.m. als reaktie op de mogelijke plaat
sing op West-Europese bodem van 
de neutronenbom. Een wapen dat als 
defensief mag worden beschowud. 

Nu vraag ik me nog steeds af, waa
rom men niet op straat is gekomen 
toen de Russen, eveneens op Euro
pees gebied, begonnen aan de uit
bouw van hun indrukwekkend SS-20 
raketten, die bovendien nog uitgerust 
zijn met meerdere kernkoppen, en die 
bij de offensieve wapens kunnen ge-
katakigeerd worden. 
Ik neem aan dat men niet in Moskou, 
Praag en Oost-Beriijn, gaat betogen, 
maar men kan toch ergens in een de-
mokratisch land een dergelijke beto
ging op touw zetten. Hebt u daar ooit 
iets van gehoord? Ik niet! 
Als de politiek van J.M. er dan toch in 
bestaat eenzijdig te ontwajienen, om 
aUus de lieve vrede te bewaren, dan 
vraag ik mij af of hij het op natkxiaal 
vlak ook zo ziet en dit o.a. in Voeren. 
Wil J.M. daar ook eenzijdig ontmante
len, door o.m. ontbinding van de de 
Harde Vlaamse Voerkem, of door het 
stopzetten van de TAK-wandelingen. 

A.P., Schoten 

VOEREN 

Naar aanlekJing van wat in de laatste 
tijd geschreven is over Voeren en de 
inckienten die daar onlangs nog plaats-

Plaatsaanbieding 
Landbouwkundig ingenieur ge
vraagd, richting chemie, full-time 
betrekking voor 1 jaar 
Voor inlichtingen zich wenden: 
O. Van Ooteghem, senator, Oud-
Strijdersstraat 29 te 9219 Gent
brugge (tel. 091-30.72.87). 

• Jongedame, 19 jaar, zoekt 
dringend een passende betrek
king in de omgeving Willebroek-
Mecfielen. Diploma A6/A2, afde
ling handel -I- basiskennis infor-
matk:a (computer). Volgt mo
menteel avondkursus boekhou
den (hog. secJ. Voorkeur gaat 
naar algemeen administratief 
werk, is in het bezit van diploma 
daktyk). 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, ofwel Lierse-
steenweg 11, te 2580 St-Katelij-
ne-Waver, tel. nr. 015-21.7900; 
ofwel via het Vlaams-Nationaal 
C^trum voor Mensen met Vra
gen, D. Boucherystraat 7, te 2800 
Mechelen, tel. nr. 015-20.95.14, 
tijdens de kantooruren, ref. nr. 
2536. 

• 26-Jarige kxxJgieter, verko
per in doe-het-zelfzaak, zoekt 
nieuw werk wegens reorganiza-
tie huidige werkgever. Voor in
lichtingen zich wenden tot Volks
ver! Dr. J. Valkeniers, tel. 
569.16.04. 
• Het Vlaams Ziekenfonds J(^ 
DIEN' (Mechelen) zoekt drin
gend een Maatschappelijk Assis-
tenKe) voor tewerkstelling in het 
Bijzonder Tijdelijk Kader (BTK). 
Voor inlichtingen telefoon 
015-20.66.13. 

grepen, wens ik er uw aandacht op te 
vestigen dat wanneer ik enkele tijd 
geleden in Duitsland was ik daar in een 
lokaal dagblad, de „Siegener Zeitung", 
een bericht over incidenten in Voeren 
las, waarin gesproken werd over „eine 
Walkxiische Enklave unter Ramische 
Verwaltung", dus over een Waalse 
streek onder Vlaams bestuur. 
Hieruit blijkt dat men ten aanzien van 
het buitenland de kwestie van de 
Voeren in een verkeerd daglicht stelt 
en dat er een tekort is aan juiste 
voorltehting te Brussel of elders van de 
buitenlandse pers van Vlaamse zijde. 
Maar al wat er gebeurt in Voeren, het 
bezoek van Dehousse als minister van 
het Waalse gewest het optreden van 
Happart die spreekt van Waalse grond 
en die daarin gevolgd wordt door de 
socialistische syndikalisten in Luik, 
wijst er op dat zij dit gebied als Waals 
willen behandeld zien en dat zij de 
regeling waarbij Voeren bij Vlaande
ren hoort met wensen te erkennen. En 
van Vlaamse zijde wordt niet vokjoen-
de onderiijnd dat Voeren Vlaams is en 
Vlaams blijft Maar dan moet aan het 
lijdzaam toekijken van vele Vlamingen 
en in de eerste plaats van de minister 
van het Vlaamse gewest een einde 
komen. 
Dat er met Komen en omstreken een 
groot aantal Vlamingen aan Wallonië 
werd toegeworpen in ruil voor Voeren 
wordt al te licht vergeten en wijst ook 
op de zwakheid in Vlaams opzicht van 
de traditionele partijen. 

LO.S., Antwerpen 

VOOR WIE NU KIEZEN? 

Op 8 nov. '81 moeten we opnieuw 
gaan kiezen. Maar voor wie? Profes
sor Luc Huysse van de Katolieke 
Universiteit te Leuven schrijft over „de 
3 oude partijen". Die hebben 151 jaar 
de boel hier beredderd en iedereen 
weet wat ze ervan gemaakt hebben: 
een puinhoop. Ze zeggen telkens: J a 
maar de krisis komt uit het buitenland 
(?}". Hoe komt het dan dat deze staat 
op veel punten de rode lantaarn draagt 
— of moet ik zeggen sleept — bij de 
10 landen van Euromarkt? 
Werkkxisheki: 10 % van de aktieve 
bevolking is werkk>os. Dit is 4(X).000 
geregistreerde werkbzen: plus nog 
200.000 weHdozen die niets trekken: 
buitengesmeten zijn, enz. 
Bouwbedrijf: van de 245.000 bouwvak
kers zijn er 85.(X)0 werkkx)& 
ledere dag gaan er 6 aannemers failliet 
Door die 31ste regeringskiists' sinds 
1945 wordt er de volgende maanden 

niets gedaan voor de bevordering van 
de nieuwbouw; dus praktsch niets 
voor het bouwbednjf De BTW-toelage 
werkt nog met Wel is er reeds 12 mil
jard gegeven aan het zieke Waalse 
staal, dat slechts 30000 mensen te
werk stelt Voor heel de ekonomie zijn 
er meer dan 4.000 faillissementen per 
maand. Dit zijn niet alleen drama's voor 
die werknemers, maar niet minder 
voor die 4.000 ondernemers met hun 
gezinnen, die geen werklozensteun of 
enige uitkering krijgen. 

Een Waals schoolkind ontvangt 2x 
zoveel staatsgeld als een Vlaanns 
schoolkind, om 'n hele reeks redenen, 
leder jaar betalen de Vlaamse belas
tingbetalers 200 miljard aan Wallonië. 
Dit is een brandschatting of een ge
dwongen vrijkoping bij een gijzeling 
Daar bovenop moeten we 30 miljard 
betalen voor de Waalse verouderde 
staalnijvertieid, (Ïockerill-Sambre, dat 
in 1981 18 miljard zal veriiezen. Waar 
gaat dat naartoe? 

Intussen doen de oude „eerbiedwaar
dige" partijen niets-, tenzij veel ruzie 
maken en de pretentie hebben dat ze 
naar de gunst van de kiezer dingen. Na 
deze verkiezing moet de 32ste rege
ring van na de ooriog gevormd wor
den. Dit betekent dat 'n regering het 
gemiddeld 1 jaar en 2 maand uithield. 
Dit zijn Italiaanse toestanden. De kie
zer kan alleen invloed uitoefenen op 
die 32ste regering door in massa voor 
andere partijen te stemmen. De volks
wijsheid zegt nu reeds: „Kies voor 
diegenen die er niet aan zijn". Dit hoor 
je bij jongeren en gepenskineerden. 
Als er nu een aardverschuiving komt 
waarbij 30 % van de kiezers voor 
andere partijen stemt dan zullen we 
eens wat zien veranderen. 

RdN., Nijlen 

n 
Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zi}n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wij. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W i | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opmie. vertolkt in een lezersbrief. 
IS met noodzaketitk de onze 

De redaktie 

Dossier ontwapening 
nav. Vredesbetoging op 25 okt. interview met 

vredesprofeet Bernard Benson, Franse admiraal 
Sanguinetti, Oos,t-West in militaire cijfers, 

boel<besprel<ing „Kernbewapening, utopie of 
werl<elijkheid'/" 

Zijn laatste woord 
Het laatste interview van president Sadat, 

nu in Knack: 45 fr. 

voor een gratis proefnummer 
sturen naar Knack, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare 
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Oproep m 
Manifest aan alle Vlaams-nationalisten 

Oproep voor de verkiezingen van 8 november 
Van de heren mr. Hendrik Borginon, Karel Lambrechts en Ernest Van den 
Berghe ontvingen wij onderstaand „Manifest aan alle Vlaams-nationalisten", 
ondertekend werd door een indrukwekkend aantal vooraanstaanden uit de 

Vlaamse Beweging. 

Op 8 november worden dus verkiezingen gehou
den door Kamer, Senaat en Provincie. De nood
zaak daartoe was sedert maanden duidelijk en de 
vertraging waarmee er eindelijk moest toe overge
gaan worden heeft het land enorme schade 
berokkend. Op financieel, ekonomisch en sociaal 
vlak, zowel als, of misschien nog meer wat de 
verhouding tussen de volksgemeenschappen be
treft, ziet de toestand er uiterst berooid uit 

„Wü >'«r«a<=»^*f,5"'standpunt zou ver-
"niet dat wie ook ^'l" * 7 J , ̂  onontbeer-
zaken, "^«^^ « \omende verkiezingen 
,-,jk dat bij d« '«^^^„den stemmen op 
aJe nationaUsten zoua ^^rmat.e. 
de sterkste Vlaam^"^^" ^.^^, „ de 
deze die d« "l̂ f̂ ^̂ ^ ««"n werkeiijke m-
r e d t ' ' s t a ï « \ e n uitte oef̂ ^̂ ^̂  

De partijen die, omdat zij jarenlang de regering 
vormden, voor de rotzooi verantwoordelijk zijn, 
konden of durfden de gevolgen van hun wanbe
heer niet aan. Zij beseften dat niet te ontkomen 
was aan nieuwe verkiezingen, ook al zouden deze 
hun een flinke afstraffing bezorgen, maar zij 
misten de moed om dat te trotseren. Er stonden te 
veel partijbelangen op het spel. En tal van verkoze-
nen, bedacht op hun mandaat en de er aan 
verbonden voordelen, wisten de fatale parlement-
sontbinding altijd maar uit te stellen. De belangen 
van staat en bevolking wogen daar niet tegen op! 
Ten slotte is het echter zo ver, en alle bewuste 
Vlamingen moeten inzien wat er voor ons Volk, 
zijn welvaart en zelfs zijn bestaan op het spel 
staat 
Dit in grote trekken en voor zoveel nog nodig te 
verduidelijken is het opzet waarmede wij ons 
richten tot allen die zich tot het Vlaamse volk 
bekennen, en bereid zijn zich voor zijn levensbe
langen, voor de verovering van een volwaardig 
zelfbestuur in te zetten. 
De wetten waarmee men in de laatste tien jaar 
voorgewend heeft aan de gemeenschappen deze 
zelfbeschikking te verlenen hebben zulk een 
knoeiboel geschapen dat elke zelfstandigheid 
uitgehold werd en de Staat onregeerbaar is 
geworden. 
Reeds in 1967 heeft Leburton de Walen verwittigd 
dat ze op de kosten van de Vlamingen leefden. In 
1971 heeft de Waalse PLP-voorzitter Descamps 
bevestigd dat Wallonië ten koste van Vlaanderen 
leefde. In 1978 zou het Vlaamse Staatsbudget met 
een boni van 2 miljard gesloten hebben! Voor 
1981 kost Wallonië aan Vlaanderen ruim 200 
miljard. 
Het Waalse aandeel in de export is slechts 23 %. 
Het Waalse aandeel in het bruto-nationaal-produkt 
is slechts 26 %. De Vlaamse universiteiten wor

den jaarlijks voor 10 miljard benadeligd. De private 
en openbare financiële instellingen moeten de 
spaarcenten van de Vlamingen in de bodemloze 
put van het Waalse staal storten en de Vlaamse 
arbeides moeten zich tevreden stellen met een 
loon dat gemiddeld 11 % lager ligt dan het 
gemiddelde Waalse loon. Het begrotingstekort 
voor 1979 komt voor 97 % op rekening van 
Wallonië en Brussel! 
Het probleem Brussel heeft men niet eens aange
durfd enhet blijft een splijtzaam voor de hele staat-
sordening. Ten overvloede wordt Brussel over
spoeld door vreemdelingen van alle rassen en kui
turen. Hun kinderen maken reeds de meerderheid 
uit van de schoolbevolking. En als men bedenkt 
dat deze over enkele jaren de Belgische nationali
teit kunnen verwerven, zullen de Brusselaars ten 
slotte bij de Vlamingen steun moeten zoeken om 
te voorkomen dat zij in hun eigen stad een 
minderheid worden. 
Vanzelfsprekend kan geen Vlaming ooit genoe
gen nemen met een andere oplossing dan volledi
ge gelijkheid te Brussel van onze twee kuituren. 
En vlak voor de ontbinding hebben regering en 
partijbonzen, met louter drogredenen en onder 
aanwending van ongehoorde druk, van Kamer en 
Senaat bekomen dat ook na deze verkiezingen de 
grondwetsherziening moet beperkt blijven tot de 
in 1978 daarvoor aangeduide artikelen. Geen 
mogelijkheid dus om de ontoereikende en alge
meen als ondeugdelijk erkende wijziging uit te 
breiden tot welke vorm ook van echt zelfbestuur 
Geen zinnig mens in Vlaanderen kan zich hierbij 
neerleggen en deze blunder kan alleen het be
staan van de Senaat verder in het gedrang 
brengen. 

Alle nationaal voelende Vlamingen, of zij al dan 
niet bij een partijformatie aangesloten zijn, worden 
thans gesteld voor zware problemen, waarvan de 
oplossing zelf voor jaren beslissend zal zijn voor 
wat de Vlaamse groeimogelijkheden en invloed op 
de staatszaken betreft. 
Op het politiek vlak zijn zij verdeeld, erg verdeeld. 
Wij zijn getuigen van een heropflakkering van de 
oude verdeeldheid die tussen de oorlogen het 
Vlaams-nationalisme verlamd heeft. En het is een 
magere troost vast te stellen dat, overal en te allen 
tijde, nationalistische bewegingen met onderlinge 
verdeeldheid moesten kampen en er veelal on
vruchtbaar door werden. 
Afwijkende opvattingen inzake taktiek en zelfs 
einddoelstelling zijn niet per se verwerpelijk en 
kunnen geheel of gedeeltelijk gewettigd zijn. Wij 
matigen ons het recht niet toe de oprechtheid van 
welke strijdgenoot ook in twijfel te trekken. Zolang 
het basissteven, Vlaamse zelfstandigheid op ieder 
gebied, aanwezig blijft. 
Wij verwachten niet en vragen ook niet dat wie 
ook zijn standpunt zou verzaken, maar wij 
achten het onontbeerlijk dat bij de komende ver
kiezingen alle nationalisten zouden stemmen op 
de sterkste Vlaamsnationale formatie, deze die 
de meeste kansen biedt in de eerstvolgende ja

ren een werkelijke invloed op 's lands zaken uit 
te oefenen. 
Of het hier bedoelde partij alle nationalisten op 
ieder gebied kan bevredigen, of zij in een nabij 
verleden al dan niet fout is geweest in haar 
houding in nochtans belangrijke aangelegenhe
den, lijkt ons op dit ogenblik niet ter zake dienend. 
Van ons alle wordt echter een minimum aan 
realisme verwacht Elke stem uitgebracht op 
lijsten die geen of slechts onbeduidende aan
hang kunnen verwachten, betekent een ver
zwakking van het nationalistisch kamp en, hoe 
ongewild ook, een steun aan de ons bekampen-
de zgn. traditionele partijen. Hetzelfde geldt 
voor onthouding of wegblijven van de stemming. 
Na afloop van de verkiezingen zal grondig overleg 
tussen de nu gescheiden en soms vijandige 
groepen nodig zijn teneinde tot een principieel zui
ver en tegelijk pragmatisch standpunt te komen. 
Na 8 november zal er werk genoeg zijn waar al de 
onzen een taak in wacht 
Het probleem van de Vlaamse zelfbeschikking 
staat voor alle nationalisten primordiaal. In de strijd 
voor het Vlaamse zelfbestuur zullen ekonomische 
achteruitgang, werkloosheid, de katastrofale ont
takeling van de staatsfinanciën niet kunnen ver
waarloosd noch uitgesteld worden. Zij zijn niet los 
te maken van de konkrete uitbouw van de voor 
ons Volks onmisbare zelfstandigheid. 
Zouden wij in dit opzicht tekortschieten, dan 
zouden onze eigen mensen die zich maar al te 
zeer bedreigd voelen in hun levensonderhoud, 
niet nalaten ons op 8 november deze kortzichtig
heid betaald te zetten. 

verzwakking ^«n n^,d ook, een steun 
kamp en hoe onge^;'^^^ ,gn. tradit.o-
aan de ons b«'«^'P de geïdt voor ont-

mJng." 

Ten slotte willen wij de jongeren die ditmaal vanaf 
18 jaar stemgerechtigd zijn wijzen op hun heel 
biezondere verantwoordelijkheid tegenover ons 
volk. Wij vertrouwen dat zij kordaat en zakelijk 
hun man zullen staan. 
Hun op dit ogenblik zó bedreigde toekomst achten 
wij onverbreekbaar verbonden met een doeltref
fende vlaams-nationale politiek gericht op het 
veroveren van de grootstmogelijke zelfstandig
heid voor ons volk. 

Ondergetekenden hebben gemeend dit te moeten zeggen. 
Zij treden op in hun persoonhjke naam en niet namens enige 
inrichting of vereniging. 
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Kommentaar 

Calewaerts doekje 
voor het bloeden 
De beslissing van minister Cale-
waert om het Vlaamse schooltje 
van Komen voorlopig en tot na 
8 november uit de middelen van 
de Vlaamse gemeenschap te be
talen, is een schamel doekje voor 
het bloeden. 
De Vlaamse ministers beschik
ken, indien zij het willen, over 
krachtiger verweer tegen de 
Waalse chantage: in Vlaams-Bra-
bant en langs de taalgrens, bij 
voorbeeld te Ronse, zijn er een 
aantal franstalige scholen die 
evenmin aan de normale bevol
kingsnormen voldoen als het on
gelukkig schooltje van Komen. 
Daarenboven betalen de Vlamin
gen weer dubbel: ze draaien mee 
op voor de Waalse begroting en 
ze mogen dan nog uit eigen zak 
bijpassen voor Calewaerts slap
pe houding. 

Ten slotte werd door Calewaert 
een gevaarlijk precedent ge
schapen: het is niet denkbeeldig, 
dat de franstaligen zich morgen 

Het palmares 
van „De 
Volksmacht" 
Zoals aan de vooravond van ie
dere verkiezing heeft het ACW-
weekblad „De Volksmacht" de 
lijst gepubliceerd van de politici, 
die officieel namens het ACW 
kandideren. 
Overbodig te zeggen dat het hier 
alleen om CVP-politici gaat 
Op de hitparade van „De Volks
macht' ontbreken ditmaal Wil-
fried Martens (nochtans lange 
tijd rechtgehouden door het 
ACW), Rika De Backer (idem) en 
Mark Eyskens. 
In ongenade gevallen? Of uitge
schakeld voor het allerhoogste 
ambt na de verkiezingen? 

Houthuys: 
eenzijdig 
applaus 
Op het kongres van de Kristelijke 
Centrale der Metaalbev^erkers 
zijn twee vormen van ongenoegen 
tot uiting gekomen: ongenoegen 
met de partij en de onverholen 
dreiging om een eigen arbeiders
partij op te richten, en ongenoe
gen tussen de Vlaamse en de 
Waalse vleugel die zich op een 
aantal essentiële punten niet ak
koord konden stellen. 
Zo achten de Vlaamse kristelijke 

metaalartieiders het niet ondenk
baar dat de index zou gev\/ijzigd 
worden In de richting „centen in 
plaats van procenten". De Walen 
bevestigden hun mening, dat de 
index hoe dan ook onbespreek
baar is. 
Ook dit metaalkongres heeft dus 
de bevestiging gebracht van een 
steeds verder uiteengroeien van 
Vlamingen en Walen op alle gebie
den. 
Het is kenschetsend dat de op
roep van ACV-baas Houthuys 
voor eensgezindheid en zijn unita-
ristisch pleidooi aan Vlaamse kant 
slechts een beleefdheldsapplausje 
en aan Waalse kant helemaal geen 
applaus kreeg. 

het VdB-effekt: Vanden Boey-
nants haalde op de toen nog 
unitaire CVP-lijst zoveel voor
keursstemmen, dat hij kansloze 
kandidaten mee naar de Wet
straat trok. 

De meer dan zesduizend Brus
selse Vlamingen die vorige keer 
nog hun vertrouwen en hun stem 
schonken aan de CVP-flamin-
gant De Kerpel, weten meteen 
hoe zwaar dat flamingantisme 
weegt als puntje bij paaltje 
komt-

gaan beroepen op de slappe Ko-
mense regeling om overal in 
Vlaanderen franstalig onderwijs 
in het leven te roepen. 
De houding van de Vlaamse mi
nisters in heel deze zaak is ge
woon laf. Hun enige bekommer
nis is, de verkiezingsdatum te 
halen met een schooltje dat zij 
zogezegd „opengehouden" heb
ben I 

Nelly Maes 
„naar de 
socialisten"! 
Vorige week voorspelde de „Ga
zet van Antwerpen", dat Nelly 
Maes wel eens zou willen overio-
pen naar de SP. Het blad beweer
de deze echo opgevangen te heb
ben In de wandelgangen van het 
Vrouwen Overieg Komitee. 
De „Gazet van Antwerpen" had 
blijkliaar méér gehoord dan de 
dames die op de VOK-vergade-
ring aanwezig waren. De dag na
dien moest de krant trouwens 
inruimen, dat Nelly Maes wel de
gelijk op de tweede plaats van de 
Waaslandse VU-Kameriijst staat 
Van betrouwbare tierichtgeving 
gesproken! 

O 
VOLKSUNIE 

in ons aller belang 

Deze week dit... 

De Kerpel 
PW-
lijstduwer 
De Schaarbeekse volksverte
genwoordiger Paul De Kerpel 
heeft het laten afweten bij zijn 
partij. Omdat hij geen zeker ver
kozen plaats op de lijst kreeg, 
keerde hij de CVP de rug toe en 
prijkt nu als lijstduwer bij de 
PW. 
De Kerpel is jarenlang het 
Vlaams paradepaard en het anti-
VU-wapen van de Brusselse 
CVP geweest Hij geraakte oor
spronkelijk vanop een vrijwel on
verkiesbare plaats op de lijst 
toch tot in het parlement dank zij 

De bomaanslag in een joodse 
wijk te Antwerpen heeft me 
enige tijd stil gemaakt Hoe is 
het in godsnaam mogelijk? 
Trouwens in wiens naam kan 
zo'n misdaad goedgepraat 
worden? 
We weten dat we alles behalve 
in een volmaakte wereld leven. 
Oorlog is niet weg te denken uit 
de geschiedenis. De historische 
lessen zijn een opeenvolging 
van data van overwinningen en 
nederlagen. Ook vandaag is het 
ooriogsgeweld niet uit het 
internationaal nieuws. We zijn 
eraan gewend. Maar dit 
ooriogsgeweld totaal 
onverwachts overplanten naar 
onschuldige burgers, vult ons 
met afgrijzen. 
Met leedwezen deel ik in de 
rouw om de slachtoffers van die 
terreuraanslag. Ik wil mijn 
gevoelens van algeheel 
medeleven betuigen aan de 
Joodse gemeenschap. Dit Is 
reeds de tweede zware 
terreurdaad te Antwerpen en 
dan moeten we ons toch de 
vraag stellen of de maatregelen 
van de overheid ter 
bescherming van de Joodse 
medeburgers toereikend zijn. Uit 
de informatie die ons t>erelkt 
blijken ze alleszins onvolkomen 
te zijn. 
Ten scherpste veroordeel ik 
deze laffe moorddaad, zoals Ik 
trouwens iedere vorm van 
racisme veroordeel. 

Bij de beb-ekking en stemming in 
het Pariement over een 
wetsontwerp dat racisme wil 
beteugelen. Is er nogal veel te 
doen geweest Dit was juridisch 
een slecht wetsontwerp waarbij 
zelfs de mening van een burger 
als een misdaad kan bestempeld 
worden. De Volksunle-
pariementsleden hebben in het 
pariement hun afwijzing te 
kennen gegeven ten overstaan 
van deze gevaariijke afbraak van 
de demokratie. Maar tevens 
hebben zij duidelijk elke vorm 
van daadwerkelijk racisme 
aangeklaagd. 
Ik zou zeggen: deze houding Is 
voor een Vlaams-nationalist 
nogal evident Nu meer dan ooit 
Beleven we niet een tijd, waarin 
de mensen onrustig worden? 
Wie een beetje bewust kijkt en 
hoort wat er rondom ons en in 
de wereld gebeurt heeft alle 
redenen om erg onzeker te 
worden. 
Onzeker over de toekomst 
Enerzijds hebben de mensen 
geen rooskleurige vooruitzichten 
op financieel en sociaal-
ekonomisch gebied. Zullen ze 
hun job kunnen behouden? Is er 
nog werk te vinden? Hoelang 
zullen ze nog pensioen 
trekken?.. Anderzijds worden de 
mensen overspoeld met 
l)erichten over moordaanslagen 
op prominente personen. Bijna 
altijd wereldfiguren die een grote 
rol spelen voor het handhaven 

of bekomen van vrede: bij 
voorbeeld de paus en president 
Sadat 
Deze onrustige wereld is 
uiteraard een geschikte 
voedingsbodem waarop de 
tegenstellingen groeien en 
steeds scherper worden. Elkeen 
die de vijandige polarizaties wil 
opdrijven, vindt gemakkelijk de 
zondebokken in het 
tegengestelde kamp. 
Nogmaals wil Ik bezweren niet 
mee te doen aan dit uiterst 
gevaariijk spelletje. Trap niet In 
de val die sommigen al te 
wellustig spannen. 
Niet zonder reden heb Ik al vaak 
onderstreept dat een van de 
pijlers van het Vlaams-
nationallsme Is: de open 
verdraagzaamheid. Wij moeten 
beseffen dat de 
„samenhorigheid" die we 
nastreven onmogelijk te 
reallzeren is, zonder de 
verdraagzaamheid. We moeten 
Inzien dat de geestelijke rijkdom, 
dynamiek en spankracht van 
een volk geboren worden uit de 
verscheldertheid. Dit Vlaams-
nationallsme moeten we vooral 
in deze onzeker tijden ten volle 
beleven. 

Vic ANCIAUX 

22 OKTOBER 1981 



Sociaal-ekonomisch m 
SMrit&t, ofImmM fwSM? 

Het staaldossier dat 
andermaal het land in rep en 
roer zette zal onvermijdelijk 
in de komende jaren voor nog 
talrijke zware incidenten 
zorgen. Hoe dan ook zal er 
moeten gerationalizeerd 
worden. De produktie van de 
staalbedrijven moet 
bijgestuurd worden omdat de 
Waalse staalbarons er een 
oubollige en kortzichtige 
beleidvorming blijven op na 
houden. 

Het knelpunt bij dit alles is 
vooral het feit dat door de 
Europese Gemeenschap werd 
vooropgesteld dat de 
gezondmaking van de 
staalindustrie voor ons land 
betekent dat tegen 1985 om 
en bij de 1.500 werknemers 
zullen moeten afvloeien, 
hoofdzakelijk in de Waalse 
staalbekkens dan. 
Nog vóór er een begin wordt 
gemaakt met de rationalizering 
roepen de Waalse vakbonden 
en de socialistische partij moord 
en brand. Zij hebben niet geaar
zeld om de lont aan te steken In 
de regeerraad, het land in een 
nieuwe politieke krisls te storten 
en met chantagepraktijken alle 
sociaal-ekonomische dossiers 
kompleet te blokkeren. Vorige 
week wezen we op de zware 
verantwoordelijkheid van de 
Vlaamse socialisten en kristen-
demokraten die het zo ver heb
ben laten komen. 
Maar er is nog méér. Een aantal 
andere dossiers die op de eerste 
plaats de Vlaamse werknemers 
en werkgevers aanbelangen laat 
de regering zonder verpinken 
vergelen. 

Zo bij voorbeeld is er, behalve 
dan met schone beloftevolle 
woorden, geen zier te bespeu
ren van een strijd tegen de al
maar verergerende krisis In de 
bouwsektor. 

Waar bij de sanering van de 
staalsektor afvloeiing van 1.500 
werknemers in het geding Is, 
moeten 85.000 werkloze bouw
vakkers het maar zien te redden 
zonder maratonzittingen van de 
regering, zonder miljarden.. 

Eén op drie van de bouwvakkers 
is momenteel reeds werkloos 
gevallen. 

De Waalse socialisten hebben 
aanvaard opnieuw in de regering 
de lopende zaken mee af te 
handelen op voorwaarde dat er 
alweer een heel pak kompensa-
ties worden Ingebakken in de 
beslissingen die regeringssteun 
aan ekonomische sektoren om
vatten. 

Het spelletje van elektorale ca
deaus wordt op die manier weer 
verkwistend gespeeld. 
En ook hier Is de medeplichtig
heid van de CVP en SP-mlnis-
ters in de benadeling van de 
Vlamingen zeer groot De bouw
vakkers zouden normaal woens
dag (deze week) van het soclaal-
ekonomlsch kernkabinet een 
fopspeen toegereikt krijgen om 
te vermijden dat ze midden de 
verkiezingsstrijd op straat zou
den komen In Brussel. 
Reeds sinds 75 nemen de reser
ves van het Fonds voor de Be
staanszekerheid in de bouwnij
verheid drastisch af door de 
sterke aangroei van de werk
loosheid. 

Het moment is nu gekomen dat 
dit Fonds In november kompleet 
zonder centen dreigt te vallen. 
Op de valreep werd dan aange
kondigd dat 4 miljard zal bljeen-
gescharreld worden; het wordt 
alweer een financiering met (2) 
leningen. Het stilaan klassiek 
maar drastisch hocus-pocusre-
cept wordt ook voor de bouwnij
verheid gehanteerd: geld lenen 
om een put te vullen die enkele 
maanden later alweer dieper 
dreigt te worden, terwijl boven
dien de schuklenlast van de 
staat toeneemt 

Wat de bouw nodig heeft is niet 
een politiek van premies en 

noodtransakties, maar een ver
mindering van de werkk>osheld. 

Maar goed, in verkiezingstijd 
wordt geld gezocht waar het 
meteen kan gevonden worden, 
en bij de huidige debetstand van 
de staatskas betekent dit niets 
anders dan het zoeken naar 
nieuwe geldschieters via lenin
gen. Nu maken we ons boven
dien geen illuzies omtrent de 
vraag of die 4 miljard lening zal 
verwezenlijkt worden met 
staats- of met gewestwaarborg..! 

Prutsmaatregeien 

Het wanbeleid van de regering 

(of beter de afwezigheid van 
beleid) heeft ervoor gezorgd dat 
we vandaag ons ongelukkig kun
nen prijzen met de hoogste 
BTW-tarieven voor de bouw in 
Europa, de hoogste registratie
rechten, de hoogste belastingen 
op de meerwaarden en een zwa
re fiskale Ingreep met fiktieve 
kadastrale Inkomens. 

Als de regering tot nog toe aan 
de bouwnijverheid dacht dan 
was het met maatregelen om 
deze bedrijvigheid zo zwaar als 
maar kan met alleriel taksen te 
belasten. 

Dat uitmelken heeft als gevolg 

85.000 bouwvakkers tegen 1.500 staalarbeiders... 

Tussen basis... 
De kloof tussen de basis van de 
grote CVP-familie en de kleine 
partijtop wordt steeds maar die
per en groter. 
Tijdens het kongres van de Lan
delijke Bediendencentrale, in mei 
1981, werd resoluut gesteld dat 
„alle sektoren van nationaal be
lang geregionalizeerd moeten 
worden . Enkel op die manier kan 
elke regio zelf beslissen, zonder 
wederzijdse bevoogding of op
bod". 
Nauwelijks een maand later ver
klaarde CVP-voorzitter Tinde-
mans „dat de CVP als partij er 
voorstander van blijft dat het 
staal nationaal behandeld wordt, 
zoals de partij steeds heeft ver
klaard'. 

... en top 
Ook op het kongres van de Kriste-
lljke Centrale van Metaalariielders 
kwam die kloof duidelijk tot uiting. 
Ondanks alle geharrewar tussen 
de Vlaamse en Waalse deelne
mers kwam men daar uiteindelijk 
tot het besluit dat een verder 
doorgedreven regionalizering 
noodzakelijk is. 

Maar wat meer Is, het kongres 
keurde een tekst goed waarin 
wordt aangedrongen op een ster
ke samenwerking tussen de arbei
dersbeweging en de mandataris
sen. Indien dat onmogelijk zou 
blijken vraagt het kongres aan het 
A C W de mogelijkheid tot oprich
ting van een kristelijke arbeiders
partij. 
Afwachten of de daad bij het 
woord gevoegd wordt wanneer In 
de volgende regeringsverklaring 
geen sprake Is van een doorge
dreven zelfbestuur voor Vlaande
ren en Wallonië, vooral op ekono-
mlsch en Industrieel vlak. 

Vlaams ver-

aantal leerlingen — zelfs klassen 
met 1 of 2 leerlingen — belache
lijk klein is. 
Een volk heeft nu echter de lei
ders die het verdient 

gehad dat de overfieid zelf in niet 
geringe mate de werkloosheki in 
de bouwnijverheid heeft helpen 
opdrijven. Bovendien werd door 
de algemene geldhonger van de 
overheid bereikt dat de hypote-
caire lasten zo krankzinnig wer
den verhoogd dat de bedrijvig
heid in de bouw haast kompleet 
stilvalt Tienduizenden Vlaamse 
bouwvakkers zijn daarvan het 
eerste slachtoffer. 

De CVP-ministers liepen mekaar 
inmtódels voor de voeten om 
met veel tamtam een trits pre
mie- en toelagemaatregelen aan 
te kondigen. Na zoveel maan
den, na veel administratief gehar
rewar, blijkt nu overduidelijk dat 
die prutsmaatregeien langs geen 
kanten de bouwaktiviteit aan
zwengelen. 

Wat oogverblindende halfslach
tige maatregelen voor de publie
ke galerij is veruit alles wat de 
Vlaamse gemeenschap van de 
regering-Eyskens bedeeld kri jgt 
Nu ook weer met de vier miljard 
voor het Fonds voor Bestaans-
zekerfieid. 

Ondertussen wordt onvermin
derd toegegeven aan de Waalse 
mlljardenhonger voor de Waalse 
staalbedrijven. Het geld van 
Vlaamse spaarders wordt via de 
ASLK en de NMKN naar de 
Waalse staalbarons overgehe
veld. Meteen blijkt dat onder 
meer de ASLK dan even later 
onvoldoende geldmiddelen over
houdt om de vraag naar sociale 
bouwleningen te voldoen» Met 
als gevolg een toename van de 
werkloosheid bij de bouwvak
kers. Dat is de prijs voor de valse 
solidariteit met de Waalse staal-
art)eiders die de Vlaamse tradi
tionele partijen hooghouden. I 

Aan die ronduit broodrovende 
chantagepolitiek die de Vlaamse 
ministers in de regering-Eyskens 
meespelen moet eindelijk een 
einde komen. 

eens een Waalse socialist zwijgt 
in alle talen. En de „Vlaamse" minis
ters dommelen rustig verder-

Vlaamse Geen 
ministers? verbetering 

weer 
Passief hebben de Vlaamse mi
nisters aangekeken tegen de 
Waalse hetze rond het Vlaafns 
schooltje te Komen. 
Nochtans konden de Vlaamse 
onderwijsministers Calewaert en 
Geens probleemloos de Walen 
met gelijke munt betalen. Alleen 
reeds in Ronse is een hele waaier 
van Franstalige onderwijsmoge
lijkheden aan te wijzen waar het 

Op 10 maart jongstleden berichtte 
het Belgisch Staatsblad dat aan 
het hoofd van de Regie van de 
Luchtwegen een Waalse socialist 
als administrateur-generaal, een 
CVP'er als adjunkt-administrateur 
-generaal en twee PSC'ers als 
direkteur-generaal benoemd wer
den. 
Een taaiverhouding dus van drie 
Franstallgen tegen één Neder
landstalige. En dat voor een dienst 
waar het werkvolume, op grond 
van de door de regering zelf uitge
vaardigde taalkaders, voor twee 
derde nederlandstallg Is. 
Het klinkt dan ook niet verwonder
lijk dat het Rekenhof op 29 april 
1981 de benoemingen onoeldlg 
verklaarde en de afdanking van de 
vier gelukkigen eiste. 
Maar de betrokkenen zijn nog 
steeds In dienst Minister Féaux 
van Verkeerswezen, nog maar 

Het laat zich nu reeds voorspel
len dat er zich na 8 november 
geen ekonomische heropflakke
ring zal aftekenen voor dit land, 
laat staan voor Vlaanderen. 
In zijn kongrestoespraak ontken
de CVP-voorzitter Tindemans 
volkomen het kommunautaire 
dossier: de sociaal-ekonomische 
problemen zijn prioritair en de 
hele staatshervorming moet de 
ijskast in. 

Volgens de voorzitter koesteren 
de Vlaamse kristen-demokraten 
de ambitie mede het héle land te 
besturen. In dat geval mag Vlaan
deren de ambities wel opgeven 
om op eigen kracht en met volle 
inzet uit de sociaal-ekonomische 
chaos te ontsnappen. Dank zij de 
CVP zullen de Vlamingen ge
doemd zijn verder bij te dragen 
aan de Waalse miljardenputten 
en mede ten onder te gaan. 
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De VU-partijraad 

over vrede 

en bewapening 
De partijraad van de Volks
unie, vergaderd op 13 okto
ber 1981, neemt de hierna 
volgende motie aan: 

De partijraad: 
• is ten zeerste verontrust 
door de escalatie van de be
wapening, zowel vanwege de 
NAVO als vanwege het War-
schaupakt; 
• is van mening dat de „ter-
reurbalans" een uiterst ge
vaarlijke en op de duur on
houdbare basis is voor de 
vrede; 
• stelt dat het almaar ver
der opdrijven van de bewa
peningsspiraal een nieuwe in
ternationale ekonomische 
orde onmogelijk maakt en 
daardoor de ontwikkeling van 
de Derde Wereld volledig in 
het gedrang komt; 

• vreest dat eenzijdige wa-
penbeperking, eenzijdige ge
deeltelijke of gehele ontwa
pening het risico voor een 
mogelijke agressor vermin
deren en daardoor het risico 
voor een agressie verhogen. 
De partijraad: 
• stelt evenwel dat, binnen 

de algemene doelstelling van 
wederzijdse, geleidelijke en 
gelijktijdige gehele ontwape
ning-een land zelfstandig be
paalde wapen-systemen kan 
afwijzen met de bedoeling 
bilaterale en/of multilaterale 
gesprekken tot ontwapening 
op gang te brengen; 
• hoopt dat de Europese 
volkeren aan weerszijden 
van het IJzeren Gordijn een 
mate van zelfstandigheid be
houden of veroveren om een 
nieuw atoomwapenvrij Euro
pa op te bouwen; 
• is van mening dat het 
produceren en opstellen van 
voor de Oost- en Westeuro-
pese ruimte bestemde nu
cleaire wapens, het oorlogsri
sico verhoogt; 
• stelt zijn hoop op de aan
gekondigde besprekingen 
tussen USA en de USSR tot 
vermindering van het raket-
tenbestand in Europa en is 
van mening dat de Europese 
volkeren daarbij als ge
sprekspartner dienen erkend 
en een aktieve rol moeten 
spelen. 

Brussel, 13 oktober 1981 

Niet afwijzend 
Jn het ministerieel Ifomitee voor 
het algemeen beleid is nog geen 
beslissing genomen voor de 

•bouw. Gezegd wordt dat de rege
ring niet afwijzend staat tegen
over bepaalde voorstellen (zoals 
BTW-vermindering) maar dat 
geen beslissing werd genomen 
omdat er talloze technische en 
administratieve problemen rij
zen: nationale en communautaire 
bevoegdheden, EG-voorschrif-
ten, zonder te gewagen van de 
kompensaties om deze minderin
komsten te delgen.' 

(De Standaard, 2 juli '81) 

-Tegen nog veel scherpere EG-
bezwaren en problemen van ex
tra miljarden-uitgaven van de 
overheid bli jkt er anderzijds In
zake de Waalse staalindustrie 
geen aarzeling In de regerlng-
Eyskens. Miljarden worden elke 
week aan de staalbarons toege
stoken-

„De heksen van Komen" 

VOLKSUNIE 
in ons aller belang 

Het woordenarselaan van Keiharde Wa
len inzake Komen, Komen heeft dieper
liggende oorzaken. Verwijdering van de 
geesten. Bidden voor de onverdraag
zaamheid. Ontketenen van een rel in 
plaats van het financieel herstel geraakt 
niet uitgeput Men jankt om de Waalse 
onverdraagzaamheid. Maar waar ligt de 
oorzaak van zoveel agressiviteit? 
Men heeft getracht de communautaire 
twisten weg te werken door taalwetten. 
Men ging Brussel met deze wetten ver
vlaamsen, enz- Mag ik even opsommen: 
1. De eerste grote taalwet dateert van 
1921. Toepassing: nul. 
2. De taalwetten van de dertiger jaren. 
Ze waren een verdedigingsreflex. Ze 
hebben de verfransing min of meer kun
nen Indijken rond Brussel. Geen sanc
ties. 
3. De taalwetten van 1963 zouden de 
vrede brengen en de communautaire 
moeilijkheden oplossen. Ze werden door 
de Franstallgen aanvaard voor zover ze 
hun voor zover ze hun voordelig waren 
en als lois de contrainte ofte dwangwet-
ten bestempeld tegemoet kwamen aan 
de Vlamingen. De sancties waren on
doelmatig en niemand diert het aan er te 
treffen (cfr. Zaak Nols - ASLK - ABOS -
Komen, enz-). Kortom: een grote flop. 
Men hoeft niet te janken over datgene 
waarvoor men verantwoordelijke is. Het 
past In de zaak Komen In het hart te ki j
ken. 

1. In Voeren krijgt men franstallg onder
wijs en behoudt men het zelfs na vernie
tiging door de Raad van State. 
2. In Komen wordt het nederlandstalig 
onderwijs ontzegd aan de Vlamingen, 
hoewel er in 1979 voor 81 kinderen 42 
aanvragen waren. In plaats van de taal
wet toe te passen neemt men het Konink
lijk Besluit van 22 november 1979 dat 
aan de Vlaamse ouders 8 dagen ti jd geeft 

om hun kinderen in te schrijven, nadat er 
voorheen zelfs een speciale regerings
mededeling werd verstrekt op 17 okto
ber 1979, die neerkomt op een panische 
angst om de wet toe te passen. De Raad 
van State zegt In zijn advies dat het Ko
ninklijk Besluit van 22 november 1979, 
dat de 42 vroegere aanvragen los van het 
Koninklijk Besluit moeten onderzocht 
worden. Senator De Bondt en senator 
Windels waren te goeder trouw een 
andere mening toegedaan. Hun oplos
sing was een slag in de lucht De Raad 
van State deelde de mijne. Men dierf 
evenwel de franstallgen, die van In den 
beginne njet zegden, niet ontstemmen. 
3. Op 6 december 1979 interpelleer Ik 
eerste-minister Martens, die om het pro
bleem heen draalt Ik vraag hem wat er 
zal geschieden met de 42 aanvragen die 
slaan op 81 kinderen, zoals de Raad van 
State uitdrukkelijk advizeerde. Hij zegt 
dat hij het probleem zal onderzoeken. Hij 
doet het niet uit angst om de Franstall
gen te ontstemmen. Op 8 augustus 1980 
Interpelleren senator Capoen en Ikzelf 
opnieuw, doch tevergeefs. 
4. Wanneer Ik In Vrije Tribunes, gericht 
aan kranten, de waarheid tracht te zeg
gen voor de publieke opinie, dan worden 
mijn bijdragen niet gepubliceerd. Zi j had
den immers vroeger hun lezers altijd 
verkeerdelijk voorgehouden dat de Raad 
van State senator De Bondt In het gelijk 
stelde. 
5. Wanneer Ik In een door het Davlds-
fonds uitgegeven boek over de „Taalwet
geving in België" over dit alles de waar
heid schrijf, dan wordt mij in een Vlaams 
ti jdschrift door een journalist die de 
recensie verzorgde verweten dat ik par
t i jdig ben, dat ik polemizeer, dat ik niet 
afstandelijk genoeg ben, dat mijn visie is 
ingegeven door een ideologie die alle 
eerbied verdient dat Ik te pas en te 

onpas andere partijen aanval (wat niet 
juist Is), enz-
6. Men moet niet janken over de fransta-
llge keikoppigheid en agressiviteit Men 
moet klagen over de Vlaamse lamlendig
heid d\e zoniet 150 jaren, dan minstens 
60 jaren (de eerste grote taalwet van 
1921) duurt Door de lamlendigheid van 
de Vlaamse ministers die een Vlaamse 
Staat verafschuwen en België koesteren, 
hebben zij de Waalse allesbehalve Belgl-
cistlsche agressiviteit in de hand 
gewerkt Het gaat inderdaad niet om 
Komen. Dit is slechts een symptoon van 
de Vlaamse lamlendigheid. De voorbeel
den zijn voor het rapen. En toch volhardt 
men. 
Men kijft op de Walen om aldus beter 
zijn eigen lafheid te verdoezelen. Natuur
lijk weten wij dat de Walen, o.a. Busquin 
en Dehousse, keikoppen zijn en de Vla
mingen lamzakken. Doch hier baat geen 
bidden. Had Martens de taalwet toege
past dan bestond er nu geen probleem 
Komen meer! 

Rob. VANDEZANDE 
Senator 
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Het werd vorige zondag een uiterst strijdbaar verjciezingskongres 
van de VU. Meer dan 1.500 VU-militanten vulden het Koninidijk Circus 
in Brussel. 
De fanfare Kempenland uit Nijlen gaf van meet af de juiste toon aan 
door voor de militante sfeer te zorgen. 
Verschillende sprekers wezen op de huichelachtige politiek die CVP, 
SP en P W nu al jaren volhouden; op het verschil tussen hun woorden 
en hun daden. 
Zo wees Hugo Schiftz op de CVP-woordbreuk voor de regering-
Marlens werd gevormd. Een akkoord tussen CVP, BSP en VU dat er 
geen regering zou gevormd worden zonder een inwilliging van de 
essentiële Vlaamse eisen werd door de CVP, en nadien ook door de 
socialisten, zonder verpinken opgezegd. 
Vandaag is er de schrille tegenstelling tussen het standpunt van de 
Franstalige PSC en de ACV-stand binnen de CVP inzake het 
staaldossier, en de regionalizering van andere sociaal-ekonomische 
sektoren. Maar dat is voor de CVP-leiding geen bezwaar om samen 
met de PSC één sociaal-ekonomisch programma uit te werken en 
mekaar op heildronken te vergasten. 

Op het VU-verkiezingskongres was er ook een boodschap van mevr. 
Nora Tommeiein over de inzet van de vrouwen in de Vlaamsnationale 
politiek, terwijl Bart Vandermoere de jongeren opriep om de Volks
unie te versterken. Algemeen sekretaris Willy De Saeger zette VU-
voorzitster Van de Perre uit de Voerstreek in de bloemen. 

Foto's: studio Darm 

Hugo SchHtz: 

Wij hebben een herstelprogramma 
Tijdens de verkiezingscampagne 
van 1974 prijkte op de muren van 
Vlaanderen een affiche van de 
CVP. De tekst bij de foto luidde: 

„Met deze man wordt alles an
ders". 
Hoe profetisch deze slogan was 
zullen zijn ontwerpers wel niet 

vermoed hebben. Want het werd 
inderdaad anders. Maar hoe! 
Onze munt, toen mede de sterk
ste ter wereld, spartelt vertwij
feld om te ontkomen aan de 
greep van de devaluatie. Ons 
spaarwezen, toen bron van in-
vesterings- en bouwkapitaal, 
vlucht meer en meer naar het 
buitenland. 
Onze export toen ruim voldoen
de om onze handels- en beta
lingsbalans positief te houden, 
brokkelde af en wij zitten Lo.v. 
het buitenland in de rode cijfers. 
Vlaanderen is niet kleiner dan 
Zwitserland of Oostenrijk en in
dien bewezen is dat 95 th. van het 
duizelingwekkende overheidste
kort in ons land toe te schrijven is 
aan het Waals-Brusselse deficit 
(en wie zou dit na de herhaalde 

Vic Anciaux: 

Eén sterke schouder zetten 
tegen krakend Belgisch huis 

universitaire expertise nog durven 
betwijfelerO dan is meteen t>ewe-
zen dat een realistische ekonomt-
sche herstelpolitiek in dienst van 
mens en gemeenschap in Vlaan
deren wel mogelijk is. 

Maar dan moeten wij beschikken 
over de nodige wetgevende, finan
ciële en organizatorlsche be
voegdheden. Dan moeten wij een 
eigen, zelfstandige sociaal-ekono
mische politiek kunnen voeren. 

Dit is thans niet het geval. De 
wanstaltige staatshervorming in 
1980 door het Pariemen gebaard 
met de PVV als vroedvrouw heeft 
de problemen van het Vlaamse 
bedrijfsleven eerder vergroot dan 
verkleind. Zij heeft met waarachtig 
zelftiestuur weinig of niets te ma
ken en is als instrument zelfs 
minder bruikbaar dan wat tevoren 
werd ontworpen. 

Alleen door echt zelfljestuur, al
leen In een Vlaamse staat kunnen 
werk en zekerheid aan onze 
Vlaamse mensen geboden wor
den! 

w^^ 

Jk ben, 2 jaar geleden, voorzitter van de Volksunie gewor
den op een voor de partij en voor het Vlaams-nationalisme 
pijnlijk en zelfs tragisch ogenblik Er was grote twijfel, ont
moediging en verdeeldheid in onze rangen. Sommige tradi
tionele partijen dachten reeds dat het met ons gedaan was 
en droomden ons te kunnen opslorpen. 

In geweten kan ik verklaren dat ik de partij heb geleid en 
programmatisch uitgebouwd zodanig dat er geen enkel 
beletsel zou zijn voor al wie bij de vorige verkiezing om zui
ver Vlaams-nationale redenen weg is gegaan, om terug sa
men op te stappen. 
Ik ben sterk verheugd daarin in zeer grote mate geslaagd te 
zijn. In alle arrondissementen zijn vele sympatizanten en mi
litanten, die ons verlaten hadden, teruggekeerd. In verschei
dene arrondissementen zijn onze lijsten versterkt met 
teruggekeerde kandidaten. D 
Heel wat tekenen wijzen erop dat zij, die de tweedracht in 
stand houden, deze zware verantwoordelijkheid dragen niet 
om Vlaams-nationale redenen, maar omwille van het feit dat 
zij voorrang geven aan een maatschappijbeeld dat niet het 
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beeld kan zijn van de samenleving die een volkspartij als de 
Volksunie wil opbouwen. 
Toch blijf ik er persoonlijk van overtuigd dat er ook bij die 
mensen heel wat zijn die uiteindelijk de weg naar de 
Volksunie zullen terugvinden. Daarom doe ik een dringende 
oproep tot het kader en de militanten voor een waardige en 
menselijke kiesstrijd die geen hypoteek legt op de toe
komst D 
Wie niet ziende blind is, ziet het zo voor zijn ogen gebeuren: 
de Belgische staat gaat failliet Zijn muren barsten. Dit ge
beurt te midden van een sociaal-ekonomische krisis. Voor 
ons Vlaams-nationalisten gaat het niet alleen om materiële 
belangen. Ook in vette ekonomische tijden zouden wij 
ijveren voor de Vlaamse zelfstandigheid: de droom van elk 
volk, die naam waardig. Ook als wij het nadien gedurende 
enkele jaren wat moeilijker en magerder zouden hebben. 
Nu meer dan ooit moeten we bewustzijn van onze opdracht 
Maar dan ook van onze immense verantwoordelijkheid. 
Laten we er komaf mee maken en één reuzenbrede schou
der zetten tegen die krakende muren van het versleten Bel
gisch huis. 

Van Grembergen: 
Werd er ooit rekenschap ge
vraagd aan de grote CVP-voor-
man Jos De Saeger voor Herto-
ginnedal en de uitverkoop van de 
zes randgemeenten? Ja, saluut hij 
heeft tot het einde van zijn dagen 
zijn politieke loopbaan stralend 
kunnen volbrengen. 
Werd er ooit rekenschap ge
vraagd aan Gaston Eyskens voor 
het wegschenken In 1971 van de 
Vlaamse meerderheki. Jazeker, hij 
werd burggraaf en manager van 
de Kredietbank? Werd er ooit 
rekenschap gevraagd aan Leo Tin-
demans voor zijn achterhaald uni
tarisme, voor zijn voortdurende 
rem op onze gerechtvaardigde 
evolutie naar zelfstandigheid? Ja, 
hij kreeg van Vlaamsgezinde 
CVFers hoe bestaat het een mil
joen voorkeurstemmen. (_) 
Werd of wordt de CVP ter verant
woording geroepen voor de nood
lottige staalakkoorden. Neen Ijes-
te vrienden. 

Als Vlaams-nationalist die met 
het oorlogsverleden, persoonlijk 
noch in familie, iets te maken 
heeft gehad zeg ik dan ook dui
delijk dat op dit verkiezingskon-
gres de Volksunie de amnestie
eis onverminderd blijft stellen en 
dat wij het én als een eer én als 
een plicht aanzien voor hen te 
ijveren die jaren geleden uit lief
de voor Vlaanderen en voor dit 
volk zoveel hebben meegemaakt, 
zoveel hebben ontbeerd, zoveel 
en zo zwaar zijn getroffen, in eer 
en goed en in familie. Wie poli
tiek fout was is politiek fout en 
daarmee basta 

Jaak Gabriels: 
„Toen de Volksunie in 1966 haar 
kongres wijdde aan de proble
men van ons leefmilieu, keken de 
andere partijen, de traditlonelen, 
er naar op. 
Ze (men bedoelde daarmee de 
Volksunie) hadden weer eens 
een probleem ontdekt 
Naast het gebazel over federalis
me, nu het get)euzel over ecoh-
gie. Zo'n partij kan je toch niet 
ernstig nemen! 
Want, terwijl de traditionelen zkdi 
te goed deden aan de euforie van 
de gouden jaren zestig met ontie-
grensde mogelijkheden voor de 
ekonomische ontwikkeling, kwa
men politiek onvolwassenen be
weren dat er een grens was aan 
de vooruitgang en dat ekonomi
sche groei niet kon getjeuren ten 
koste van de leefomgeving. CJ 
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Andreas Papandreoe: 
van balling tot premier 
JKndreas Papandreoe', zo skandeerden zondagavond entoesiaste 
menigten in Athene en elders in Grieltenland. Vrijwel de hele nacht 
werd de bekendmaking gevierd dat Andreas Papandreoe en zijn Pan-
helleense Socialistische Beweging (PASOK) overweldigend de parle
mentsverkiezingen hadden gewonnen, met 48 th. van de stemmen, 
wat hen, In het Griekse stelsel van versterkte proportionaliteit, 174 
van de 300 te verdelen parlementszetels opleverde. 
De verkiezingsnacht vormde voor een Andreas Papandreoe de 
bekroning van een lange ambitie, van een bewogen loopbaan waarvan 
hl] vele jaren in ballingschap doorbracht Een familienaam had de 
nieuwe premier van Griekenland al lang. Zijn vader, de begaafde en 
charismatische George Papandreoe, was in 1964-65 premier als 
leider van de Centrum-Unie. Intussen heeft de zoon zich al lang een 
voornaam gemaakt 

Mq Onze wereld 

Andreas Papandreoe werd op 
5 februari 1919 geboren op het 
Egéi'sche eiland Kios, waar zijn 
vader toen goevemeur waa De 
jonge Andreas zou al snel met de 
ballingschap kennis maken. Onder 
de diktatuur van Metaxas wordt 
George Papandreoe uit de hoofd
stad verbannen. Na studies aan 
het Amerikaanse kollege en de 
rechtsfakulteit in Athene vertrekt 
Andreas in 1940 kort voor de 
Italiaanse invasie, naar de Verenig
de Staten waar hij ekonomie stu
deert aan de bekende Harvard-
universiteit 
Tot die eerste periode van t}alling-
schap behoort een episode die 
zijn tegenstanders hem nog 
steeds verwijten, speciaal in ver
band met zijn hukJige aanvallen op 
de Verenigde Staten: Andreas Pa
pandreoe laat zich in 1944 tot 
Amerikaans staatsburger natk)na-
lizeren en dient twee jaar in de 
Amerikaanse marine. Daarna her
vat hij zijn loopbaan als ekonomie-
professor aan verschillende Ame
rikaanse universiteiten, waaronder 
die van Berkeley. Slechts geruime 
tijd na het einde van de burgeroor
log en het herstel van de demokra-
tie, in 1960, keert hij naar Grieken-
larid terug. Op verzoek van de 
toenmalige premier Karamanlis — 
de huidige president van de repu
bliek — organizeert hij het cen
trum voor Ekonomische Studies 
van Athene. Hij herontdekt zijn 
land en oordeelt dat het — Inder
daad nog in verouderde modellen 
vastzittende — politieke en open
bare leven dringend moet worden 
gemodemizeerd. 

In 1964 laat hij zich verkiezen als 
pariementslid van de drie jaar eer
der door zijn vader opgerichte 
Centrum-Unie. Die partij wint 
George Papandreoe wordt pre
mier en Andreas wordt minister 
van koördinatie, een post waarop 
hij de aktie van de verschillende 
ekonomische en financiële depar
tementen moet koördineren. En
kele maanden later wordt hij tot af
treden gedwongen. Andreas 
wordt er namelijk van beschuldigd 
een belangrijke aanbesteding aan 
een vriend te hebben toegewe
zen. Hij houdt vol dat hij valselijk 
beschuldigd werd en zes maand 
later krijgt hij zijn portefeuille te
rug. Kort daarna moet George 
Papandreoe aftreden na een poli
tiek en grondwettelijk geschil met 
koning Konstantijn (die sterk on
der de invloed staat van zijn ener
gieke en weinig demokratische 
gezinde moeder Frederika). 
De koninklijke staatsgreep tegen 
de gematigde, moderne Centrum-
Unie zet de deur open voor de te
rugkeer van de uiterst-rechtse po
litieke krachten aan de macht en 
voor de staatsgreep van de kolo
nels in 1967. Andreas wordt aan
gehouden, hard behandeld, en be
schuldigd van een komplot dat op 
hoogverraad gericht was. Het is 
dank zij de tussenkomst van de 

Amerikaanse president Johnson 
dat de kolonels hem uitwijzen. 
Papandreoe gaat opnieuw in bal
lingschap, via Parijs en Stockholm 
naar Canada, waar hij doceert aan 
de universiteit van Toronto. 
In 1974 stuikt het brutale, onbe
kwame kolonelsregime in elkaar, 
naar aanleiding van de door de 
kolonels geïnspireerde staats
greep door de Grieks-Cyprioti-
sche terrorist Niko Sampson te
gen aartsbisschop Makarios. Die 
staatsgreep leidt dan weer tot een 
Turkse invasie en de bezetting 
door Turkse troeisen van het hete 
noordelijke deel van Cyprus, een 
bezetting die nog steeds voort
duurt 
Vele Grieken en vrijwel alle 
Grieks-Cyprioten zijn ervan over
tuigd dat ook de Amerikaanse CIA 
een aandeel had in de staats
greep, om een eind te maken aan 
de niet-gebonden politiek van Ma
karios, het eiland op te delen, en 
respektieveijjk aan Turkije en Grie
kenland aan te hechten. De natio
nalistische en anti-Amrikaanse ge
voelens laaien hoog op en na het 
herstel van de denriokratie besluit 
premier Karamanlis Griekenland 
uit protest uit de geïntegreerde 

militaire struktuur van de NAVO 
terug te trekken. 
Ook Andreas Papandreoe keert 
na de val van de kolonels naar 
Griekenland terug. In de verkiezin
gen van 1974 haalt zijn partij 
slechts 13,4 th. van de stemmen, 
en komt daarmee op de derde 
plaats, na de Nieuwe Demokratie 
van Karamanlis (54 thJ en de 
Centrum-partij van George Ma-
vros (20 thJ. Maar met het jaar 
groeit de aanhang van de PASOK, 
dank zij vooral de figuur van haar 
leider. Andreas' intelligentie, zijn 
welsprekendheid, die in een land 
als Griekenland een veel groter 
belang heeft dan bijvoorbeeld bij 
ons, zijn charme en stijl maken van 
hem o.m. het idool van de jonge
ren. Hoewel hij zijn PASOK autori
tair leklt — Andreas Papandreoe 
is rnxjit echt verkozen tot partijlei
der en benoemt en ontslaat naar 
eigen goeddunken in de partijlei
ding — en daarmee aansluit bij 
een oude Griekse politieke traditie, 
projekteert de PASOK steeds 
meer het image van de enige 
nrKxleme demokratische partij te 
zijn, tussen enerzijds Nieuwe De-
niokratie, waarvan de meest 
rechtse vleugel, zo zegt Andreas 

spottend, nog niet beseft dat we in 
de twintigste eeuw leven, en an
derzijds de kommunistlsche partij 
KKE 
In de verkiezingen van 1977 ver
dubbelt de PASOK vrijwel haar 
stemmenaandeel tot 25 th. en 
wordt met 93 zetels de tweede 
grootste partij in het paHennent 
En nu heeft de PASOK opnieuw 
een gelijkaardige sprong gemaakt 
naar 48 th. en een stevig absolute 
meerderheid. Terwijl Nieuwe De
mokratie naar 36 th. zakte en 
113 zetela En als enige derde 
partij in het parlement een licht 
gestegen KKE overblijft met 
10,8 th. en 13 zetels. 

Andreas Papandreoe is nu waar 
hij wilde komen: aan het hoofd van 
de regering, met een parlementai
re meerderheid om in Griekenland 
de veranderingen door te voeren 
die het land volgens hem broodno
dig heeft Het is omdat vele Grie
ken eveneens oordelen dat drin
gend hervormingen geboden zijn 
— o.m. van de openbare diensten 
zoals onderwijs, gezondheidszorg, 
sociale voorzorg e.a waarvan de 
logheid en ondoeltreffendheid bij
na spreekwoordelijk zijn — en ze 

Nieuwe Demokratie niet meer in 
staat achtten die hervormingen uit 
te voeren, dat Andreas nu aan het 
hoofd van de regering staat 
Tijdens zijn campagne heeft hij 
zijn prioriteiten duidelijk gemaakt: 
op het buitenlandse vlak een her
ziening van het EG-lidmaatschap 
en vooral afstand nemen van de 
NAVO, ten voordele van een be-
leld dat meer in de niet-gebonden 
richting gaat En op het binnen
lands vlak decentralizatie, sane
ring en herstrukturering van de 
openbare diensten, verhoging van 
de lonen en pensioenen (door een 
inflatie van 25 th. zijn vele Grie
ken er de jongste jaren op achter
uitgegaan), de kollektivizering van 
bepaalde industrieën (door de op
richting van industriële en land-
bouwkoöperatieven). 
Het valt nu af te wachten of 
Andreas Papandreoe een even 
bekwaam regeringslekjer zal zijn 
als hij een begaafde oppositielei
der waa En of de binnen- en 
buitenlandse krachten, die zijn 
overwinning met lede ogen het>-
ben aangezien, hem ongeNnderd 
zijn demokratisch verkregen man
daat zullen laten uitoefenen. 

H. OOSTERHUYS 

Jaruzelski neemt teugels over van Kania 
In Polen blijven de verwikkelingen 
elkaar opvolgen. Partijleider Kania 
werd afgelopen weekeinde op 
een biezondere zitting van het 
centraal komitee met 54 th. van de 
stemmen van zijn funktie onthe
ven. Hij fungeert als zondebok 
voor het onvermogen van de partij 
weer vaste greep op het land te 
krijgen, de vrije vakbond Solidari
teit te beteugelen, en een begin te 
maken met het herstel van de 
werkelijk katastrofale ekonomi
sche toestar)d. Hij wordt op ge
volgd door generaal Jaruzelski die 

ook al het ambt van premier be
kleedt 
Het centraal komitee keurde even
eens een „gespierde" resolutie 
goed. Daarin oordeelt de partijlei
ding het „noodzekelijk" om de 
„controversiële punten" in de met 
Solidariteit afgestoten social ak
koorden te herzien, roept ze de ar-
beklers op af te zien van hun vrije 
zaterdagen (door de stakingen 
van vorig jaar verkregen) in die 
bedrijven waar de energievoorzie
ning toelaat op zaterdag te wer
ken, en vraagt ze de regering en 

de parlementsleden van de partij 
een aktie in het parlement te on
dernemen om te verkrijgen dat het 
stakingsrecht tijdelijk wordt opge
heven, ten einde verdere produk-
ti'e-onderbrekingen te voorkomen. 
Die resolutie betekent echter nog 
niet dat in Polen de tijd van de har
de konfrontatie is aangebroken. 
Generaal Jaruzelski staat bekend 
als een voorstander van de dia
loog. Niet alleen is zijn benoeming 
tot partijlekJer in Moskou goed 
onthaald, ook bij de Poolse bevol
king en bij de lekJing en basis van 

Solidariteit geniet hij groot aanzien 
(de generaal geniet de reputatie 
een vurig patriot te zijn wat bij de 
zeer nationalistisch voelende Po
len erg goed aanslaat). 
De koncentratie van de uitgebrei
de bevoegdheden van partij- en 
regeringsleider in de handen van 
Jaruzelski werd door Solidariteit-
leiders eerder een gunstige ont
wikkeling genoemd die doeltivf-
fender oriderhandelingen en af
spraken zal mogelijk maken. Vak
bondsleider Lech Walesa zei bo
vendien dat hij altijd goed met 
Jaruzelski heeft kunnen opschie
ten. 

Vooriopig lijkt de diatoog tussen 
de Poolse leiding en de vakbond 
te zullen doorgaan. Maar niettemin 
heeft men de indruk dat de Poolse 
partijleiding (en Moskou) met het 
koncentreren van de macht in 
Jaruzelski's handen een laatste 
troef heeft ingezet En de vraag is 
wat gaat gebeuren als na de te 
„zacht" beoordeelde Kania ook de 
gezaghebbende generaal er niet in 
slaagt een wederzijds aanvaarde 
vorm van samenwerking met Soli
dariteit te vinden en Polen op de 
weg van het herstel te leiden. In 
dat geval zouden wel eens de 
„harden" binnen de partijleiding 
aan de beurt kunnen komen. En 
dat zou wel kunnen leiden tot een 
harde konfrontatie met de vak
bond, met alle onvoorspelbare ge
volgen vandien. 

H.O. 
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Jaak Vandemeulebroucke brengt 
EVA op het Europees forum 
Straatsburg — Hoewel de voor
bije Europaweek overschaduwd 
werd door twee nationale verkie
zingscampagnes (Griekse en 
Belgische) was ze voor de Euro
pese Vrije Alliantie van groot 
belang: naar aanleiding van het 
debat over een Handvest voor 
kulturele, taal- en etnische min
derheden, werd voor het eerst de 
EVA, de Europese federatie van 
regionalistische partijen voorge
steld. Neil T. Blaney (Irish Inde
pendent Part) en Jaak Vande 
Meulebroucke zijn er de eerste 
Europarlementairen van. 

rechterhand wat de linker geeft 
De redding kwann echter uit on
verwachte hoek. Spaak en Gen-
debien, beiden afwezig, zegden 
telefonisch hun spreektijd toe: 
4 minuten. We hadden dus 7 mi
nuten 30 om ons programma uit
een te zetten: een rijkdom! 

Slechts het begin 
Wij plukken uit de rede van Jaak 
Vande Meulebroucke: „Voorstel
len en aanbevelingen, verklaringen 
en resoluties hebben we genoeg. 
Raad van Europa in 1961, de de-

Spreektijd is 
goud waard 
Het debat had plaats op donder
dag. Spreektijd voor onze fraktie 
(11 leden) 7 minuten, waarvan 
1 minuut voor Van de Meule
broucke. We zijn bij gevolg weer 
eens tijd moeten gaan bedelen. Bij 
de Grieken ging het niet: diezelfde 
dag werd gesproken over de 
Olympische Spelen in Olympia. 
„Onze" Denen wilden hun 2 min. 
30 afstand. Eisma (D'66) wou 
spreken over de „code voor multi
nationale ondernemingen": sarrie, 
een andere keer! Van onze kriste-
lijke broeders moeten we niet veel 
verwachten, want daar ziet de 

klaratie van Gallway, de ministers 
van Kuituur in Oslo (1976), de 
verklaring van Bordeaux, en nog 
verleden week een resolutie van 
de Raad van Europa over taal- en 
kulturele minderheden. Bovendien 
is er het werk van Guy Héraud, 
Fried Esterbauer, Alexandre Marc 
en Denis de Rougemont waarbij 
reeds jaren geleden het Europa 
van de ethnieën in kaart werd 
gebracht 

In acht van de tien lidstaten van 
onze gemeenschap bestaat het 
probleem van de verscheidenheid 
van talen en kuituren. Een negen
de lidstaat, Ierland, strijdt nog 
steeds voor zijn nationale hereni

ging. Niet minder dan 32 miljoen le
den van de Europese Gemeen
schap behoren tot een kultureel-
ethnische minderheid. Toch ble
ven Raad en Kommissie doof voor 
de rechtmatige vraag naar erken
ning. 
Voorbeelden uit het recent verle
den wijzen er trouwens op dat wij 
terzake bitter weinig illuzies moe
ten maken over de politieke wil in 
de lidstaten zelf. In Wales moest 
de nationalist Dafydd Williams in 
hongerstaking gaan voor televisie
zendtijd in de Welshe taal In 
Frans-Vlaanderen werd radio Uy-
lenspiegel tot drie keer toe in 
beslag genomen. In Franrijk kun
nen noch Elzassers, noch Basken, 
Bretoenen, Corsikanen, Katala-
nen, Occitanen of Vlamingen 
tercht voor onderwijs in de moe
dertaal Moeten wij trouwens her
inneren aan de bedenkelijke mani
pulaties die er in dit parlement 
gebeurden om de Corsikaanse 
autonomist Simeoni te beletten 
een perskonferentie van Maurits 
Coppieters bij te wonen, nauwe
lijks één jaar geleden? In Neder
land meende een regeringslid in 
funktie nog het gebruik van de 
Friese taal te moeten belemmeren. 
En nochtans, voor regionalisten en 
autonomisten is kulturele autono
mie slechts een begin. 
Wij willen integraal federalisme!" 

Aan toekomst bouwen 
„Een gemeenschap vormen houdt 
eveneens het sociale en ekonomi-
sche leven in, de tewerkstelling, 
het onderzoek, de energie- en het 
grondbeleid. Kortom, alle levens-

Uw NMKN-agent 
biedt u 

42^2% 
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-effekten kuni u zich ook wenden tot een agentschap van de 
Nationale Bank van België, de hoofdzetel en de agentschappen van de ASLK, 

de maatschappelijke zetel van de NMKN 

Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid n v . 
opgericht overeenkomstig de wet van 16-3 1919 

Uw NMKN-agent, goed geplaatst om u te helpen. 

elementen die het wezen zelf van 
een samenleving uitmaken. Daar
om ook mag een regio niet door
midden gesneden worden in gren
zen die het administratief en poli
tiek opsplitsen, zoals bij voortieeld 
met Bretagne en Corsika het ge
val is. 

Een welbegrepen federalisme 
houdt de herverdeling van be
voegdheden naar twee niveaus in: 
herverdeling naar beneden, naar 
de regio, en herverdeling naar 
boven, naar de Europese federa
tie. Federalisme duidt de plaats 
aan waar het gezag het best thuis
hoort: lokaal en regionaal wat daar 
kan, en aan een internationaal ge-

3 zag doorgeven wat de nationale 
? grenzen overstijgt De vraag naar 

kleinschaligheid verplicht ons te 
zoeken naar die materies die vat
baar zijn voor beslissingsbe
voegdheid op regionaal niveau. 
Pas dan verbreden wij de vraag 
naar een handvest voor regionale 
talen en kuituren, naar een hand
vest voor integraal federalisme. 

Dat zal trouwens de grote vraag 
van morgen worden. Dit is ook het 
werk dat wij ons voorgenomen 
hebben met de oprichting van de 
Europese Vrije Alliantie: een inter
nationale bundeling van regionalis
tische en autonomistische partijen 
uit Vlaanderen, Ierland, Friesland, 

Bretagne, Elsass-Lotharingen, 
Corsika Duitstalig België, Katalo-
nië, Occitanië, Wales. Het is in hun 
naam en uitdrukkelijk door hen 
gemandateerd dat ik vandaag het 
woord voer. Zij zijn hier niet in het 
Europees Parlement, omwille van 
de onrechtvaardige kiesdrempels. 
Zij kunnen nu nog niet de macht 
van hun getal doen gelden. Zij 
hebben echter de zekerheid dat 
ze toekomst bouwen". 

In tegenlicht-
Bij gebrek aan belangstelling, 
moest burgemeester. Euro-parle
mentariër F^imlin van Straatsburg 
maandagavond het voorziene di
neetje voor de Belgische Europar
lementariërs uitstellen. Die dinge
tjes zijn één van Pflimlin's lokmid
delen om het EP in Straatsburg te 
houden: omwille van de smeer... 
Intussen werd, op verzoek van de 
konservatieve ( = méér dan de 
TorriesD meerderheid twee sau
na's geopend voor de grijzende 
excellenties. Terwijl jonge parle
mentsleden zich in 't zweet wer
ken om deze Europese institutie 
p)olitiek en inhoudelijk vorm te ge
ven, laten de fin-de-carrièremen
sen hun overtollig vet in deze 
dampende zweetkollektors als 
stuiptrekkingen van het Europ>a 
der dekadante potentaten. 

Herman Varheirstraeten 
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Kommentaar 

Het bewust-brutale optreden van 
Busquin en zijn PS-kompanen én 
inzake Komen én inzake de Voer 
kan geen toeval meer zijn. Er 
steekt een bewuste strategie 
achter: de PS speelt bewust de 
wallingantische kaart, in de hoop 
veel stemmen binnen te rijven. 
Dan staat de PS sterk genoeg, 
om de CVP weer eens door de 
knieën te krijgen. En alle stoere 
CVP-taal van nu verandert daar 
weinig aan . Alléén een sterke 
VU kan zorgen voor Vlaamse 
standvastigheid, zeker na het be
schamend schouwspel dat rond 
Komen werd opgevoerd. De zaak 
Komen is het failliet van de facili-
teitenpolitiek, een uitvinding van 
da CVP. 

ZELFS een trouw CVPer als 
Manu Ruys in De Standaard 

pleit nu voor de afschaffing „De 
hele ontwikkeling op politiek en 
sociaal-ekonomisch gebied wijst 
op een uit elkaar groeien van de 
gemeenschappen De houding 
van de Franstaligen blijft vijandig 
Komen is daarvan de jongste illus
tratie Wat zin heeft het om in het 
Vlaamse land faciliteiten te hand
haven ten bate van een groep die 
zich op een agressieve manier 
afzet tegen de Vlamingen"^ Het 
wordt tijd dat men het stelsel 
herziet en dat men begint met de 
geleidelijke afbouw De toegeef
lijkheid hoeft niet van eén enkele 
kant te blijven komen" 

HOPELIJK blijft Ruys op dit 
standpunt als de CVP weer 

aan tafel gaat zitten met de PS, 
maar dat durven we betwijfelen 
Feit IS immers dat de CVP nog 
nooit standvastig is geweest dus 
waarom zou ze dat nu wel d o e n ' 
Dat zegt ook Het Laatste Nieuws 
„CVP-voorzitter Tindemans is er 
zelf zo zeer van overtuigd, dat de 
kiezers diep wantrouwig zijn, dat 

hij zich nu op de borst slaat en 
deemoedig erkent al te lankmoe
dig te zijn geweest ten opzichte 
van de rooms-rode koalibe 
Of de kiezers zo vergeetachtig en 
zo vergevingsgezind zijn, is twijfel
achtig 
Al bij elke parlementsverkiezing 
kondigt de CVP aan, dat het zal 
veranderen en dat tiet met Tinde
mans of met Martens anders 
wordt Maar de partij van Tinde
mans, Martens en Eyskens is se
dert meer dan twintig jaar onafge
broken aan het bewind en drukt 
met al haar eerste ministers op het 
beleid Van enige verandenng in 
de goede zin is met de CVP niets 
terechtgekomen Het wordt alleen 
maar erger en hopelozer 
Wie kan nog geloven, dat het 
samenwonen van deze bondge
noten — steeds dezelfden — in 
de toekomst andere en betere 
vruchten zal afwerpen"^" 

l A f A N T , wat de CVP ook doet 
" " of mag zeggen haar mos-
selachtigheid en toegeeflijkheid is 
spreekwoordelijk geworden Be
terschap mag van die kant niet 
worden verwacht En als de libera
len met de CVP zouden scheep-
gaan, zal de CVP als standenpartij 
een erg grote verscheurdheid te
gemoet gaan Dat zegt ook Hugo 
Camps in Het Belang van Lim
burg: „Tindemans heeft nu, zij het 
tussen de regels, definitief het 
masker laten vallen de CVP wil 
met de liberalen scheep gaan Ook 
al werd het met met zoveel woor
den gezegd, de socialisten zijn in 
hoofde van de kristelijke partijlei
der voortaan afgeschreven als 
koalitiepartner De algemene 
stemming van het CVP-kongres 
ging trouwens dezelfde richting 
uit Een eerste groen licht voor de 
persoonlijke come-bach van Tin
demans"^ De CVP-voorzitter voelt 

Te huur 
• Grote gemeubelde kamer 
voor studente of verpleegster, 
Jan Jacquetstr 68, Bus 20, nabij 
Gentse Stwg te 1080 Brussel 
(Koekelberg) 

Jongeman 17 jaar zoekt dnn-
gend een betrekking als art)eider 
Voor verdere inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem se
nator Oud-Stnjdersstraat 29 te 
9219 Gentbrugge (tel 091-
307287) 

52-jange man van beroep schil-
der-behanger tevens timmer
werk en allerhande reparatie 
zoekt dnngend een passende 
job 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator, Oud-
Stnjdersstraat 29 te 9219 Gent
brugge (tel 091-307287) 

Jongedame, 20 jaar, woon
achtig in het Mechelse, zoekt 
dringend werk Ze doorliep 
volledig hoger middelbaar on
derwijs en behaalde het gra
duaat in de boekhouding 

ref nr 2472 

Man, 22 jaar, zoekt dnngend 
een passende betrekking 
Volgde lager onderwijs tot 14 
jaar Is in het bezit van njbe-
wijs B Legerdienst werd ver
vuld 
ref 2544 

G Jongeman, 18 jaar, vrij van 
legerdienst, diploma Humanio
ra, Tuinbouwschool zoekt werk, 
ook als handlanger, liefst in ei
gen streek 

O 31-jarige dame, gehuwd, 
meerdere jaren ervaring kan
toorwerk zoekt passende be
trekking 

D 28-|arige man, diploma auto-
mechanika met meerdere jaren 
ervaring zoekt passend werk, 
ook als handlanger 

D Jongeman, 24 jaar, vnj van 
legerdienst, humanioradiploma, 
met ervaring in automechanika, 
zoekt werk. 

D Kinderverzorgster, 19 jaar, 
zoekt passend werk, ook kan
toorwerk 

a Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot Jozef De Rid
der, gemeenteraadslid. Kasteel
straat 43, 1710 Oilbeek, telefo
nisch 02-5693759 

zich in ieder geval groeien en de 
kans IS met denkbeeldig dat Mar
tens en Eyskens straks op een 
onbewaakt ogenblik onder de ta
fel worden gemept De liberale 
overstap van de CVP komt zeker 
met als een verrassing, ook de 
paHementsfrakties waren de so
cialisten al lang beu Maar de 
praktische uitvoenng ervan kan 
nog voor veel bloedige drama's 
zorgen Ook al tijdens dit weekend 
lieten de knstelijke metaalbewer
kers vanuit hun kongres weten dat 
ze met zouden terugdeinzen voor 
de oprichting van een nieuwe ar
beiderspartij indien de ACW-man-
datanssen binnen de CVP met 
meer gehoor gaan vinden De ver
scheurdheid binnen de knsten-de-
mokrabsche standenpartij neemt 
dus eerder toe dan af De nieuwe 
koers van Tindemans is nog lang 
met vnj van ontploffingsgevaar 
voor de eigen partj" 

INTUSSEN gaat de PS schaam-
• teloos haar weg en stookt zij 
de Waalse arbeiders op tegen 

Vlaanderen Op die manier kan de 
PS doen vergeten dat zij, en alleen 
ZIJ verantwoordelijk is voor het 
Waalse verval 
Zelfs het ACV heeft dat ingezien 
en pleit daarom onomwonden 
voor Vlaams zelfbestuur, ook op 
sociaal-ekonomisch vlak Het ACV 
IS pro federalisme, maar de unita-
rist Tindemans wil er niet van 
weten Mooi huishouden in de 
CVPi Lees maar wat Het Volk 
schrijft „Maar de Waalse arbei
ders kunnen niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor de dwaashe
den van hun socialistische leiders 
ZIJ zijn er integendeel de slachtof
fers van en zij worden jarenlang 
bedrogen 
De socialisten zijn in Waltome 
sinds mensenheugenis de groot
ste politieke groep Indien het 
Waalse gewest een ekonomische 
neergang meemaakte, is dit te 
wijten aan het uitblijven van een 
doelmatige politiek in de regio zelf 
Om dit te verdoezelen wentelt de 
PS de schuld af op de Vlamingen 
en op de centrale regeringen, 

waarvan zij nochtans bijna altijd 
deel uitmaakte 
Het zou belangnjk zijn, dat de 
Waalse bevolking dit eindelijk 
eens zou gaan inzien 
In ieder geval moet zo spoedig 
mogelijk werk gemaakt worden 
van de verdere federalizenng van 
het ekonomisch beleid, zoals dat 
op de jongste Sociale Week van 
het ACW werd vooropgesteld 
Dat kan elk gewest in volle vnjheid 
er in alle duidelijkheid beslissen, 
welke omvang en welke vorm de 
nationale solidariteit zal aanne
men" 

Q E Z E openlijke bekentenis tot 
* ^ het federalisme, kon zo uit 
een VU-pen zijn gevloeid Maar 
het ACV moet er bijvoegen dat de 
hoofdvijand van het federalisme 
niet de PS is, maar wel de kliek van 
voorbijgestreefde CVP-politici a la 
Tindemans en andere Flandna-
vaarders, zoals PW Segers Met 
deze man ging het anders wor
den Inderdaad het ACV kan er 
nu ook over meepraten' 

ADVERTENTIE r 
STOP 

DE ATOOM 
WAANZIN 

het Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens (VAKA) 
het Vlaams Internationaal Centrum (VIC) 

de Volksunie-Jongeren (VUJO) 
ROEPEN U OP OM MASSAAL DEEL TE NEMEN AAN DE 

NATIONALE BETOGING 
Zondag 25 oktober Rogierplein Brussel - 14 u. 

Ondertekenden het platform: 
A B V V, AC o D, A C W, Anders Gaan Leven, Aktiekomitee Zuidelijk Afrika, Anti-Oorlogskomitee Belgische 
Liga voor de Verdediging van de Rechten van de Mens, Belgische YWCA Nederlandstalige afdeling Bond 
Beter Leefmilieu, Bond van Vormings- en Ontwikkelingsorganizaties, Broederlijk Delen Centrum Sociaal 
Kultureel Werk Chiro-jeugd. CSC vormingswerk, Daens Aktiefonds Dienstencentrum Plaatselijk Kultu-
reel Werk Elcker Ik-federatie. Europese Veiligheid en Samenleving Fakulteit voor Mens en Samenleving. 
Federatie van Buurtwerken, Federatie van Onafhankelijke Jeugdorganizaties Fem Soc Groepen, Groene 
Fietsers, Humanistische Organizatie voor Ontwikkelingssamenwerking, Humanistisch Verbond Humanis
tische werkgroep Konfliktstudie Initiatiefkomitee Vrede en Veiligheid in Europa Interdiocesaan Pastoraal 
Beraad, Internationaal Ontmoetingscentrum, Internationale van Oorlogstegenstanders Instituut Marxisti
sche Vorming Iteco, Jongerengemeenschappen, Jong Socialisten, Katolieke Arbeidersjeugd Katoheke 
Arbeidersvrouwen Katolieke Jeugdraad KSA V KSJ, Kommissie Rechtvaardigheid en Vrede Kommunis-
tische Jeugd, Kommunistische Partij van België, Knstelijke Werknemersbeweging. Kristenen voor het Soci
alisme, Kultuuropbouw West-Vlaanderen Links. Masereelfonds Mutualiteit Jonge Arbeiders Nationale 
Vrouwenraad van België Nationaal Centrum Ontwikkelingssamenwerking - Animatie Vlaanderen Natio
nale Vriendenkring van Dachau. Novemberkomitee Onafhankelijkheidsfront Oudervereniging voor de 
Moraal, Oxfam Wereldwinkels Partij van de Arbeid Pastorale Raad - Bisdom Hasselt Pax Christi Vlaande
ren. Protestantse Jeugddienst ,Op Vrije Voeten" SAGO Sein groepen Socialistisch Jeugdverbond. Socialis
tische Beweging voor Vrede en Ontwikkeling Socialistische Partij. Socialistische Solidariteit. Socialistische 
Vooruitziende Vrouwen. Solac. S OS-Wereldhandel, Verenigde Aktiegroepen Kernstop Vereniging Ver
enigde Naties. Vereniging voor Gestaltterapie Vermeylenfonds Vlaams Internationaal Centrum Vlaams 
Progressief Zangverbond. Vlaamse Vredesuniversiteit Vormingscentrum Intermedium Vorming tot 
Bevrijding Vormingsinstituut Lodewijk Dosfel Vrede Vredeseilanden Vrouwelijke Katolieke Arbeiders
jeugd Volksunie. Volksuniejongeren VVK.M VVKS, Culturele Centrale. De Vijgeboom Jonge Europese 
Beweging - Vlaanderen. Welzijnszorg, Wereldscholen. Wereldwijd Werkgroep Vlaamse Vrouwelijke 
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Meer inlichtingen: VAKA, Van Elewijckstr. 35, 1050 Brussel (02-648.75.83) 
Financier mee deze advertentie: 001/0886725/27 (VAKA-Brussel) 
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mmm 

wanneer 

zijn nieuwe herfst- en 

winterkollektie toont... 

dan zijn alle grote 

modemerken uit europa 

onder één dak verenigd ! 
u houdt van een degelijke 
kwaiiteitskleding... 

u kiest graag uit de mooiste 
kollekties... 

u ziet uit naar de 
interessantste prijzen... 

dan komt u best naar 

bij succes kleding meyers 

vindt u reeds een 

modieuze herfstmantel 

vanaf 

2.995 F. 
modeshow 
tijdens de maanden september 
en oktober is er bijna dagelijks 
een modeshow in de gezellige 
koffie-shop van succes kleding 
meyers. tijdens deze modeshows 
worden u de nieuwste creaties 
voor de komende herfst en 
winter getoond. 

y © ^ verdeler 

#% 

tAmn« ' ^ '^*w'*l»ipWaMlb»1MM 

11 

-V*.. 

BON 
Op vertoon van deze wtiardebon, genieten 
alle leden van „Wij" een korting van 10 % op. 
al onze getekende prijzen, uitgezonderd 
promotieartikelen en solden. 
1'oon deze bon enkel aan uw verkoper of 
verkoopster. Niet aan de kassa. 

SUCCES KLEDING MEYERS ^'"'iz^^Z.^. 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C B I A A D tot 21 uur 
m 031.87 38 42 A A K I 9 E L A A K zaterdag var̂  

• U*l*»'"»ö.«»* 9 lot 18 uur. 

22 OKTOBER 1981 



mmm • M 

12 TV-programma's m 
Zaterdag 

24 OKTOBER 

BRT 1 

1430 Open School - 1530 Dag 
aan dag — 1600 Het hu(s der 
zeven zonden (film) — 1755Ti-ta-
tovenaar — 18 00 Allemaal beest
jes (dokJ — 18 30 Het geheim van 
de leeuw van Venebe CO — 18 55 
Dit leuke land — 19 45 Nieuws — 
2010 Shelley (O - 20 35 't Staat in 
de sterren geschreven (show) — 
2135 Rocky Maraano (we-f i lm) 

— 2305 Nieuws 

NED. 1 

1530 Nieuws - 1532 Bolke de 
beer — 1540 Dagboek van een 
paard (kinderfilm) — 1600 De 
grote reis van Bolek en Lolek 
(stnp) - 1858 Nieuws - 1900 
Casiper, het lieve spookje (stnp) 
— 1910 Love Boat (f) - 2000 
Twee voor twaalf (kwis) — 2040 
Een man alleen (O — 2137 
Nieuws — 21 55 Voetbal '80 — 
2235 Op 't rechte pad (f) - 2305 
Simon Carmiggelt — 2320 
Nieuws 

NED. 2 

1835 Sesamstraat — 1850 Toe-
nstsche bps — 1859 Slakkie en 
Puntmuts (stnp) — 1910 O, zit dat 
zo (dokJ — 1925 De lieverdjes 
van Grange Hill (f) — 2000 
Nieuws — 2027 Ik diende op het 
Witte Huis (O - 2120 Showroom 
— 2220 Hier en nu - 2300 Hier 
en nu-studio sport — 2325 Tot 
besluit (meditate) — 2340 
Nieuwa 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire — 2030 Lhomme 
qui n'a pas d'etoile (western) — 
2155 Frlmmagazine — 2255 
Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Auf los 
geht's los (show) — 22 00 Nieuws 
— 2220 Sie mochten giganten 
sein (film) — 000 Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Het honger-
eiland CTV-spel) — 2015 Savoy-
hotel 217 (film) - 2145 Nieuws 
— 21 50 Das aktuelle Sport-Studio 
— 23 50 Thnller (f) - O 35 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Gulda 81 
(piano) — 21 10 Verloren, verlo
ren, verloren (dok) — 2230 Tijjs 
fur Leser 

LUX. 
1900 Nieuws - 1927 Le coffre-
fort (spel) — 2000 La petite mai-
son dans la praine (f) — 21 00 Petit 
guide pour man volage (film) — 
2230 Le puntain (film) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les pans de TF 1 (spel) — 
20 00 Nieuws — 20 30 Numero Un 
(vanete) — 21 30 Jacquou le cro-
quant (f) — 2255 Voetbalmagazi
ne — 2355 Nieuws 

A 2 

1945 Les gens d'ici — 2000 
Nieuws — 2035 L'atternssage 
(TV-film) - 22.05 Cosmos (dok) 
— 23 00 Les carnets de l'aventure 
— 2330 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Histoire contemporaine 
(O - 22 00 Nieuws - 2220 Cine-
regards (Mane-France Pisier) 

VOLKSUNIE 
in ons aller belang 

Zondag 
25 OKTOBER 

BRT 1 
945Telegym - 1000 Protestant
se eredienst — 11 00 Het land van 
de vossen (dok) — 12 00 Nieuws 
voor gehoorgestoorden — 1430 
Open school — 1500 Sesam
straat — 15 30 De pnns van Cen
tral Park (jeugdfilm) - 1645 Zee-
vogels (dok J — 17 35 Sportuitsla
gen — 18 00 Jonger dan je denkt 

- 1830 Ti-ta-tovenaar - 1835 
Van Pool tot evenaar — 1945 
Nieuws — 2000 Sportweekend 
- 20 30 Shirley (f) - 2120 Mezza 
Musica — 2225 Nieuws 

NED 1 
17 00 Eerbied voor het leven (dok J 
— 1900 Nieuwa — 1905 Tweetie 
(stnp) - 1910 Hollywood (dokJ 
— 2000 Frans Halsema (kabareO 
— 20 50 Over de onderwaardenng 
van het vrouwelijke (gesprek) — 
2125 Vlinclers tellen met mee (tv-
speD — 2245 Zoals de ouden 
zongen (dokJ — 2320 Nieuws 

NED 2 
1200 Het C^pitool (info) - 1535 
Het zwaard van Monte Cnsto 
(mantel- en degenfilm) — 1647 
Skien leer je zo — 1705 Studio 
Sport I — 17 35 Sprekershoek — 
1750 Honzon (dokJ - 1820 Op 
zicht (kunstmagazine) — 18 45 Se
samstraat — 1900 Studio Sport II 
— 2000 Nieuws — 2010 Panora-
miek — 2040 Humanistisch ver
bond — 2045 Van Kooten en de 
Bie - 21 30 Suksesi ( f j - 2230 
BG TV (info) - 2300 Nieuws 

RTB 1 
1200 Faire le point (debaO -
1930 Nieuws - 2000 La belle 
epoque (vanete) — 2100 Le 
temps d une carte postale (tv-film) 
- 2230 Nieuws 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 100 jahre 
Picasso (hommage) — 21 05 Drei 
Frauen (film) — 2305 Nieuws — 
2310 Filmmagazine — 2355 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven — 1930 Der Frei-
schutz (opera van von Weber) — 
2245 Nieuws - 2250 Picasso 
und Spanien (dok) — 2335 
Nieuws 

D 3 

19 55 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Maleisië 
(dok) — 21 00 Auslandsstudio — 
2145 Kelner Treff - 2315 
Nieuws 

LUX. 

19 00 Nieuws - 19 30 Filmnieuws 
- 2000 Les roses de Dublin ( f ) 
— 21 00 Picasso le journal d un 
oeintre — 2250 Weerbericht 

F 1 
2000 Nieuws - 2030 Le pion 
(film) - 22 00 Jazz a Antibes -
2300 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Moviola (fJ 
— 2215 Raymond Aron specta-
teur enqaqe — 2335 Nieuws 

F 3 
2000 Tele-test (spel) - 2030 De 
Vikings (dokJ - 21 25 Nieuws -
21 40 De geschiedenis van Polen 
(dokJ — 22 35 Le grand jeu (film) 

Maandag 
26 OKTOBER 

BRT 1 
1800Ti-ta-tovenaar - 1805 Maja 
de bij — 1830 Mohadjinn (open 
school) — 1910 De Muppetshow 
— 1945 Nieuws - 2005 Verkie-
zingstnbune (CVP) - 2015 Met 
voorbedachten rade klacht tegen 
onbekenden (fJ — 21 15 Sport-
show — 2215 Rapport'81 kinder
mishandeling — 23 05 Nieuws — 
2320 Handel en Wandel (open 
school) 

NED 1 
1858 Nieuws — 1900 Een cow
boy te paard (strip) — 1908 Si-
monskoop (f ilmmagazine) — 19 30 
Winning (film) — 21 37 Nieuws — 
21 55 Er kan gelachen worden' 
(kabareO — 2235 Over leven 
(dok) - 2315 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Scooby 
doo (stnp) — 1920 Het donkere 
bos (fJ - 2000 Nieuws - 2027 
Achter het nieuws — 21 10 De 
verdachten (f J — 22 05 Ombuds
man - 2235 Op 't rechte pad (fJ 
- 2305 Socutera - 2320 
Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws — 1955 Les jours 
du vin et des roses (film en debaü 
- 2300 Nieuws 

RTB 2 
1955 Debat (over de problemen 
van de Franstalige gemeenschap) 
— 20 55 Trweziunme etage (Waals 
toneel) 

ARD 
1915 Hier und Heute - 2000 
Nieuws — 2015 Mata Han ( f ) — 
21 15 Annapolis - Amenkas Macht 
und Ohnmacht (dokJ - 2200 
Rudis Tagesshow — 22 30 Tages-
themen — 2300 Der Teufel pru-
gels sein Weib (film) — 035 
Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Vater unser 
(tv-spel) — 2015 Wetenschappe
lijk magazine — 21 00 Heute-Jour-
nal — 21 20 Die Heimsuchung des 
Assistenten Jung (tv-sf)el) — 
2300 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Montag-
abend im Dntten — 21 30 Pantser
slag in Kursk (dokJ — 2230 Jagd 
auf die Geschworenen (film) — 
2335 Nieuws 

LUX. 
1957 Nieuws - 2000 Vanete -
21 00 Pour qui Sonne le glas (film) 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les Pans de TF1 (spel) — 
2000 Nieuws — 2030 Le cas du 
docteur Laurent (film en debaO — 
2315 Nieuws 

A 2 
1945 Les gens dici — 2000 
Nieuws — 20 35 Affaire vous con-
cernant (reportages) — 2155 
Rock Palast Festival - 2325 
Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 2030 Monsieur Klein (film) -
2230 Nieuws 

Dinsdag 
I 27 OKTOBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 Ti-
Ta-tovenaar — 18 05 Sesamstraat 
— 18 36 Maatschappelijk vrouwen 
(Open School) — 1905 De Mup-
pet Show — 1945 Nieuws — 
2005 Verkiezingstribune (VU) -
2015 Zuid-Noord (praatshow) — 
21 15 Verover de aarde (dokJ — 
2205 IQ (kwis) - 2235 Nieuws 

BRT 2 

2010 Aktie openbaar vervoer — 
2040 Tres insuffisant (film) — 
2220 Bonjour la France (Open 
School) 

NED 1 
18 58 Nieuws — 19 00 D'r kan nog 
meer bij — 1915 Kop en staart 
(dok J — 19 30 Ronduit (gospelmu-
ziek-special) — 2010 Eerlijk zullen 
WIJ alles delen — 20 30 Nationaal 
zangerskongres „Leger des Heils" 
— 21 25 Ten slotte (meditatie) — 
2137 Nieuws — 2210 Schoon

heid en njkdom (dokJ — 2310 
Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal - 1859 AVRO's 
Toppop — 19 25 Wie van de dne 
(kwis) - 2000 Nieuws — 2027 
M I E S (praatshow) - 21 30 Dal
las (f) — 22 20 Televisier magazi
ne — 2300 De toestand in de 
wereld — 23 05 Honderd beroem
de schilderijen (O — 23 20 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali
teiten — 1915 Verkiezingstnbune 
- 1930 Nieuws - 2000 C'est 
chouette la musiquei (vanete) — 
21 15 Verbruikersmagazine — 
2215 Un homme une ville (tv-
kwis) — 2315 Nieuws 

RTB 2 
21 00 Le gouffre aux chimères 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Alles Oder 
Nichts (kwis) — 21 00 Panorama 
- 21 45 Dallas (f) - 22 30 Tages-
themen — 2300 Harry Belafonte 
(show) — 000 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 B 
bei Celine I (toneel) — 2 
te-Journal — 21 20 Fami 
well in Statow (report 
2205 Ontwikkelingshulp 
zonder bodem •? (debat) 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktual 
2000 Nieuws - 2015 
spiegel - 21 00 Portrait 
Mucoviscidose (dok ovei 
te) — 2230Diefalschen 
Oder Alterwerden ist nicf 
(f) - 2300Kortchnoi-Ke 
portage) — 2330 Nieuv 

LUX. 
1957 Nieuws - 2000 
qui valait trois milliards (f) 
L'arnaqueur (film) 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktual 
19 45 Les pans de TF 1 
2000 Nieuws - 2030 L 
vie de Theophraste Longi 
2200 Aktuahteitenmaga 
2315 Nieuws 

Z A T E R D A G (24 O R Ü - D e B R T zo rg t e r voo r 
da t WIJ vannamiddag d e legendansche „fatale vrouv»^" 
Mar iene Die t r ich aan he t w e r k kunnen zien Z i j speel t 
d e rol van d e aant rekke l i jke zangeres Btjou in Tay Gar-
ne t ts f i lm Het huis der zeven zonden (Seven s inners -
z w / w ) V e r d e r me t J o h n W a y n e , B r o d e n c k C r a w f o r d 
e a B i jou is e e n zangeres d ie overa l waar zij k o m t ram
p e n en ruz ies mees leep t He t is ze l fs z o e rg dat haar d e 
t oegang to t d e ei landen in d e Stil le Zu idzee on t zegd 
w o r d t , u i t gezonderd t o t he t e i landje w a a r zij nu naar toe 
re ist A a n b o o r d van het sch ip w o r d t zij ver l ie fd o p de 
scheepsdok ter_ — „Boks f i lms" zi jn in Rocky Maraano 
IS e e n b iogra f ische f i lm o v e r het leven en de car r ière 
van d e bokshe ld Rocky Ma rc i ano D e rol van R o c k y 
w o r d t gespee ld d o o r Tony Lo B lanco Rocky w e r d in 
1923 als R o c c o Francis Marcheg iano gebo ren T i jdens 
2ujn legerd ienst in W O II beg in t hij te b o k s e n Hij w o r d t 
o n t d e k t d o o r een ta lent jager In 1947 leverde hij z i jn 
ee rs te b e r o e p s m a t c h Z i j n knock -ou ts tegen b e k e n d e 
b o k s e r s maak ten h e m b e r o e m d D e t i te lkamp in de ka-
t e g o n e z w a a r g e w i c h t e n t egen d e toenmal ige kamp ioen 
J e r s e y J o e Wa lco t t s taat besch reven als een der 
moo is te gevech ten uit d e boksgesch ieden is In 1969 
k w a m Marc iano bij een v l iegtu igongeluk o m Hij w a s 
t o e n 46 jaar In d e f i lm gaat het met al leen over de 
bokscar r ie re van R o c k y maar o o k ove r zi jn emot ies , zi jn 
huwel i j ks leven, zi jn bi jna s laafse o n d e r w e r p i n g aan zi jn 
manager en d iens inv loed o p zi jn hele leven Bel inda J 
M o n t g o m e r y speel t de rol van zi jn liefje en v r o u w Bar
bara (BRT) — D e V A R A ( N e d I) beg in t vandaag met 
e e n n i e u w e e igen reeks Man alleen, me t Piet Hendr iks 
(62) in de hoo fd ro l Het is e e n t rag i -komische reeks ove r 
e e n a l leenstaande m a n w iens onopva l lende leven be
staat uit d e dagel i jkse bes lommer ingen , de z o r g voo r 
zi jn hond , zi jn bezoek je aan het buur tca fe en d e 
o m g a n g me t zi jn b u u r v r o u w 

Z O N D A G (25 o k t ) — In het ouderenmagaz ine 
van BRT Jonger dan je denkt, z i t ten o a vo lgende on
d e r w e r p e n Eerste hulp bij har taanval b lokker ing van 
bank reken ingen , al ternat ief re izen gepens ioneerde 
spo r tmon i t o ren , po r t re t van een kuns tsmid — Mezza 
Musica IS gevu ld met j azznummer t jes uit de verschi l len
d e st i j len en per ioden uit d e jazzgesch ieden is — D e 
K R O ( N e d I) zet een spannende tv-f i lm o p het s che rm 
Vlinders tellen met mee (But ter f l ies don ' t coun t ) V a d e r 
B r o w n w o r d t voo r een z w a r e beproev ing ges te ld 
w a n n e e r hij o p een nacht het bezoek kr i jgt van een man 
die de b iecht wi l sp reken Hij zit onde r het b loed, en be
w e e r t met schuld ig te zi jn aan de d o o d die hij heef t 
ve roo rzaak t Na de fi lm vo lg t een dokumenta i re over 
d e relatie tussen n o g ze l fs tandig w o n e n d e be jaarden en 
hun k inderen en k le ink inderen (Zoals de ouden zon
gen) 

M A A N D A G (26 o k t ) - Rapport 81 is een uitge
bre ide dokumenta i re van K n s Sme t over k indermishan

del ing (BRT) — Het Fi lmmagazine \ 
Simonskoop bes teed t aandacht aa 
lory" , ove r een ontsnappingspogi i 
voetbalel f ta l , allen geal l ieerde voe tb 
kn jgsgevangenschap — A a n „Tarzat 
B o D e r e k e n „This is Elvis", een f i lm i 
w o r d t een real ist isch bee ld o p te ha 
Elvis Pres ley — Na „S imonskooi 
l'V.nn/ng gedraa id D e f i lm speejt in au 
/vereld van moto rgebru l , het gierer 
scheuren d o o r de boch ten me t de lev 
: o ' s eraan v e r b o n d e n D e hoofdrc 
door Paul N e w m a n , zelf een entoe 
Zi jn tegenspee ls ter is zi jn echtgenc 
wa rd Regie J a m e s Go lds tone (1969 
sluit d e avond me t de eers te af leve 
reeks Over leven (You r life in t 
ingr i jpende opera t ies 

D I N S D A G ( 2 7 o k t J - Belanc 
van d e a v o n d Eerste verkiezingsuiti 
(20 u 05, BRT I) — Die uiterst inten 
w o r d t gevo lgd d o o r de praa tshow 
w a e r t en K o o s Pos tema Zuid-Noorc 
on tvangen uit Neder land en Vlaa 
Franse f i lm Tres insuffisant, een fi lm 
Bera rd (1980) w o r d e n de verschi l le 
het vo lwassen w o r d e n bel icht aan de 
over het leven van dr ie adolescente i 
famil ie en o p de arbe idsmark t — I 
reeks Honderd beroemde schilderij 
b e r o e m d e schi lder i jen w o r d e n belic 
gench t o p „Naak t in tegen l ich t ' va 
1947) ( A V R O , N e d II) 

WOENSDAG (28 okt) - ] 
Ted, een tv-spel van Richard Hendnc 
de zakenwere ld A lhoewe l Ted en Pa 
d ige ideeën hebben en tegenstri jdige 
ve rded igen onts taat er een soor t lief 
tussen hen Ted (Jack Monkau ) is 
Paula (Ine Veen ) is d i rekt r ice van ee 
ganizat ie en publ iceer t een konsumer 
in opd rach t een g ro te campagne vo 
manier w a a r o p dit gebeur t is met naai 
bru ikersorgamzat ie Paula gaat perse 
bij Ted aanbrengen — De A m e 
zevende kruis van Fred Z inneman (z\ 
in 1936 Z e v e n mannen slagen enn 
een koncen t ra t i ekamp Z e s ervan 
g e g r e p e n en s te rven aan het kruis 
mensen die hem wil len helpen te vlu 
eer T racy als de zevende ontsnapte ( 
D e zaak van de pol io-slachtoffert 
G e r e f o r m e e r d e G e m e e n t e n in de Ve 
ve len in het geheugen D e ouders we 
ve geneeskund ige verzorg ing o m d 
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w TV-programma's 13 

s — 1930 Bring's mir 
toneel) - 21 00 Heu-
- 21 20 Familie Menc-
itow (reportage) — 
kkelingshulp Een vat 
im? (debaO 

stelijke aktualiteiten — 
VS — 2015 Landes-
'100 Portrait - 2115 
ise (dok over die ziek-
Die falschen Funfziger 
erden ist nicht schwer 
Kortchnoi-Karpov (re-
2330 Nieuws 

re - 2000 L'homme 
IS milliards (O - 21 00 
(film) 

itelijke aktualiteiten — 
aris de TF 1 (spel) — 
s - 20 30 La double 
>hraste Longuet (O — 
aliteitenmagazine — 

A 2 
2000 Nieuws — 2030 D'accord 
pas d'accord — 2040 Paroles 
d'honneur (tv-film en debaO — 
2330 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Jody et Ie faon (film) — 
2230 Nieuws 

T o m Ewel l en M a r i l y n M o n r o e 
in 

Z e v e n jaar van v e r l a n g e n s 

van Billy Wi lde r Cl 955) 

(Vr i jdag 30 o k t op BRT 1 o m 
20 u 20) 

imagazine van T R O S ( N e d I) 
andacht aan „Escape to t vic-
ippingspoging van een heel 
e rde voetba ls ter ren in Du i tse 
Aan „Tarzan", een remake me t 
3", een f i lm waar in g e p r o b e e r d 
ild o p te hangen van d e mens 
S imonskoop " w o r d t de fi lm 
speel t in au to renmiddens , een 
het g ieren van banden, het 

n me t de levensgevaar l i jke nsi-
3 e hoofdro l w o r d t gespee ld 

een entoes iaste au to renner 
in ech tgeno te Joanne W o o d -
stone (1969) - D e T R O S be-
; rs te a f levenng van d e Br i tse 
ir life in their hands) over 

.) — Belangr i jkste e v e n e m e n t 
•kiezingsuitzending van de VU 
j i te rs t in teressante u i tzending 
p raa tshow van Regine Clau-
Zuid-Noord, waann zij gas ten 
d en V laanderen — In de 
mt, een f i lmdrieluik van H e r v e 
e verschi l lende aspek ten van 
jl icht aan de hand van bee lden 
do lescenten o p schoo l , in hun 
markt — In de Br i tse kunst-
e schilderijen w a a n n honde rd 
o rden belicht, w o r d t de spo t 
jenl icht" van Bonna rd (1867-

3 o k t ) - Ted/Paula - Paula/ 
3rd Hendnckx , speel t z ich af in 
il Ted en Paula vaak tegenst r i j -
•genstri jdige be langen moe ten 
3n soor t l ie fde-haatverhouding 
\/ lonkau) is een rek lameman 
trice van een konsumentenor -
n konsumentenb lad Ted voer t 
mpagne voor s n o e p g o e d D e 
t IS niet naar de zin van de ver
gaat persoonl i jk de b e z w a r e n 

- De A m e n k a a n s e fi lm Het 
inneman ( z w / w ) (1944) begint 
slagen enn te on tsnappen uit 
Zes ervan w o r d e n opn ieuw 
1 het kruis De zevende v indt 
elpen te v luch ten ( M e t Spen-
ontsnapte G e o r g e Heisler) — 
s lachtof fer t jes in de s t reng 
en in de V e l u w e hangt nog bij 
> ouders we ige rden prevent ie-
irging omda t hun ge loof dat 

v e r b o o d Ve le k inderen zi jn t oen het s lachto f fer gewor 
d e n van de pol io-epidemie D ick W a l d a insp i reerde z ich 
aan deze gebeur ten issen en schree f er een tv-spel 
o v e r Een vlieger voor God ( N O S , N e d I) 

D O N D E R D A G (29 o k t ) - D e B B C heef t het 
hele tonee loeuvre van Shakespea re voo r tv b e w e r k t 
Ui t d ie reeks zendt BRT 2 v a n a v o n d Measure for 
measure (Maa t v o o r maaO u i t He t s tuk speel t in 
W e n e n D e he r tog van W e n e n wi l d e t o e n e m e n d e los
band ighe id in d e s tad u i t roeien Hij ach t zichzelf met in 
staat o m die z w a r e taak uit te v o e r e n en draagt zi jn 
mach t ove r aan de d e u g d z a m e en s t renge s tadhouder 
A n g e l o O n d a n k s zi jn inspanningen en dras t ische be
sl issingen, slaagt Ange lo er met in o m tegen d e 
kor rup t ie van de mach t in te gaan W a n n e e r de her tog , 
v e r m o n d als monn ik eens poo lshoog te k o m t nemen in 
zi jn s tad , v indt hij nog meer ko r rup t ie dan v oo r heen — 
Het j o n g e r e n p r o g r a m m a Vogel Vrij van N C R V ( N e d I) 
w o r d t beheers t d o o r een o p t r e d e n van de p o p g r o e p 
Fisher Z — Het daarop vo lgende p rog ramma Ouders 
van niks'^ gaat ove r oude rs van mentaal gehand icap te 
k inderen — D e K R O star t e e n v ierdel ige spannende 
thr i l ler reeks naar een w e r k van Aga tha Chr is t ie Waar
om hebben ze het Evans met gevraagd"^ ( W h y didn' t 
they ask Evans) ( M e t F rancesca Abn is , Eric Porter, Ja
mes W a r w i c k ) T i jdens een spel let je golf met de 
plaatsel i jke dokter , v indt de dom ineeszoon B o b b y Jo
nes een s te rvende man aan de voe t van een ro ts Ter
wi j l de dok te r hulp gaat halen, bli j ft B o b b y bij de man die, 
in zijn a rmen s te rvend , preve l t „ W a a r o m hebben zij het 
Evans met gev raagd ?" — Later op d e avond gaat de 
K R O verder met de e e u w i g d u r e n d e Aust ra l i sche reeks 
The Sullivans, die vor ig jaar bij de der t iende af lever ing 

a fgeb roken w e r d D e reeks gaat ove r het leven in een 
Aust ra l i sch s tad je net voor , t i jdens en onmiddel l i jk na 
W O II ( N e d 2) 

V R I J D A G (30 okt) — In Zeven jaar van verlan
gens (The seven year i tch) van Billy Wi lder (1955) 
speel t Mar i l yn M o n r o e een rol waar in zij misschien we l 
enke le e lementa i re ta lent t rek jes heef t kunnen laten 
zien Z I J speel t het even onnoze l als fraai geschapen 
„eerl i jk en onschu ld ig ' meis je dat bij w a r m weer , als de 
kledi j wa t losser komt te z i t ten, voora l oude re mannen 
het hoo fd op hol jaagt En dat o v e r k o m t in deze film Ri
cha rd She rman (Tom Ewell) een bed iende in een 
u i tgeven j die zijn v r o u w en zi jn zoon t je die de zomerhi t 
te in de s tad on tv luch ten naar de trein b reng t Hij zal on
de r tussen alleen achterb l i jven Z i jn v r o u w overs te lp t 
h e m met w i jze raad Voo ra l voo r de v r o u w e n moe t hij 
op le t ten G r o o t is dan ook de ver rass ing wannee r hij bij 
zi jn thu iskomst on tdek t dat b o v e n hem een o n b e k e n d e 
schoonhe id huist (BRT 1) — In Dzjin voer t V iona 
W e s t r a de omniva lente musicus, zanger, tekstschr i jver , 
enz Jean Blaute aan M e t een ple jade ar t iesten uit de 
V laamse muz iekwere ld (BRT 2) 

B R T 1 

1530 Open school - 1700 Op 
het schildpadplein — 1800 Klein 
klem kleutertje — 1815 Ti-ta-tove-
naar - 1820 Chips ( f ) - 1905 
De Muppet show — 19 45 Nieuws 
- 2005 Verkiezingstnbune (PVV) 
- 2020 Arnold (fJ - 2045 Ted 
en Paula - Paula en Ted (TV-spel) 
- 22 00 Puur kuituur over derden 
(Els Barents over Dr Ench Salo
mon, fotograaf) — 2230 Nieuws 

BRT 2 
2015 Studio vnje tijd - 21 15 Het 
zevende kruis (film) 

NED 1 
1000 Schooltelevisie - 1530 
Avro's kinderbios — 1858 
Nieuws — 1900 Van gewest tot 
gewest — 19 50 Politieke partijen 
— 2000 Een vlieger voor God (TV-
spel) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Den Haag vandaag — 2210 Stu
dio sport — 2240 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Pubertijd 
(Info) - 1925 Kenmerk - 2000 
Nieuws — 2027 Socutera — 
2032 (Countdown (pop) - 21 10 
Horror of dracula (griezelfilm) — 
2235 Info special (Verschijnselen 
en verschijningen) — 22 55 Agen
da - 2302 Teleac - 2322 
Nieuws 

RTB 1 
1200 Teletekst nationaal magazi
ne — 1900 Waalse gewestelijke 
aktualiteiten — 1915 Verkiezings
tribune — 1930 Nieuws — 1955 
Risquons tout Ckwis) — 2040 
Guerre en pays neutre ( f ) — 21 30 
Paul Delvaux (vraaggesprek) — 
2220 Garnets du court-metrage 
beige Ckortfilms) - 2300 Nieuws 

ARD 
2000 Heute-Journal - 2120 
Nieuws — 2015 Mutschmann's 
Reise (TV-film) - 21 45 Bilder aus 
der Wissenschaft 

ZDF 
21 00 Die Profis ( f ) - 2215 Reli
gion ist Klasse — 22 45 Begegnun-
gen (reportage) — 2335 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Gesprek
ken en ontmoetingen — 2145 
Reportages uit het buitenland — 
2215 Texas Rangers (western) — 
2350 Nieuws 

LUX 
1950 Le coffre-fort spel - 1957 
Nieuws — 2000 Hit-parade — 
21 00 Quand la Marabunta gronde 
(film) - 2230 Portrait d'artiste 
(Eduardo Chillida) 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les paris de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws - 2035 Les mer-
credis de l'information — 21 30 Et 
SI le bal recommengaif (gesprek) 
— 2305 Nieuws 

A 2 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Le gens d'ici - 2000 
Nieuws - 2035 Palmares 81 
(show) — 2200 Coureurs 
doceans (dok) — 2300 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Le chagrin et la pitie (film) 
- 22 35 Nieuws 

BRT 1 
14 00 Schooltelevisie - 1800 Se
samstraat — 1830 Een vinger in 
de pap — 19 05 De Muppet show 
— 1945 Nieuws — 2005 Verkie
zingstnbune (SP) - 2010 Mikro-
Makro (kwis) — 2040 Panorama 
- 21 30 Dallas Cf) - 2215 Sport-
tnbune — 2245 Nieuws 

BRT 2 
2010 Maat voor maat (toneel) — 
2235 Premiere 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Bolke de 
beer ( f ) — 1910Minivoetbalshow 
- 2010 Vogelvnj (show) - 20 40 
Ouders van n i ks ' CdokJ — 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 22 10 Eurovisie uit Wenen 
CkoncerÜ — 2345 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Er was 
eens CdokJ — 19 25 Smokkelaar 
CfJ - 2000 Nieuws - 2027 
Waarom hebben ze het Evans met 
gevraagd ' CfJ — 21 20 Brandpunt-
speaal (dok j - 2210 De Sulli-
vans CfJ — 2235 Tussen Keulen 
en Panjs (debaO — 2330 
Nieuws 

RTB 1 
1915 Verkiezingstribune — 1930 
Nieuws — 2030 Terreur aveugle 
(thnller) — 22 00 Le carrousel aux 
images — 2300 Nieuws 

RTB 2 
2025 Falstaff Copera van Verdi) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Aktualitei-
tenmagazine — 21 00 Goldene Eu
ropa 1981 Cshow) - 2230Tages-
themen — 2300 Es kiegann bei 
Tiffany Ctv-film) 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Show-Ex
press — 21 00 Heute-Journal — 
21 20 Nieuws uit Oost en West — 
2205 Aus der Trauer erwachen 
(tv-speO - 2310 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Der Schrei 
(film) - 2200 Autismus (dokJ -
2245 Hinter den Schlagzeilen 

LUX. 
1958 Nieuws - 2000 Dallas ( f ) 
— 21 00 A vous de choisir Kijkers 
kiezen hun film 

F 1 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les Pans de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws - 2030 La double 
vie de Theophraste Longuet (tv-
film) - 2310 Nieuws 

A 2 
19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les gens d'ici — 2000 
Nieuws — 23035 Le grand echi-
quier Cvanete) — 2315 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le chagrin et la pitie (tv-
film) - 2240 Nieuws 

Plaatsaanbieding 
• Men zoekt een tweetalig 
technisch verkoper voor elektro
nische onderdelen in de omge
ving van Brussel 
BIJ voorkeur een A l 
Zich wenden Renaat Vanstallen 
02 657 37 29 

BRT 1 
1800 Sesamstraat - 1815 Klem, 
klem kleutertje — 1830 Lichame
lijk gehandicapt (open school) — 
1905 De Muppet Show - 1945 
Nieuws — 2005 Verkiezingscam
pagne (CVP) - 2015 Boeken-
beursnieuws — 2020 Zeven jaar 
van verlangens Cfilm) — 22 00 Het 
„Modema Museet ' van Stockholm 
- 2250 Nieuws 

BRT 2 
2015 Ontsnappingsroute CfJ — 
21 10 Dzjin (humor) - 2210 Dag 
aan dag 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 De BB-
show — 2005Galact ica(sf - fJ — 
2055 De Benny Hill show - 21 37 
Nieuws — 21 55 Praten met de 
minister-president — 2205 Heili
gen m de veiling (dokJ — 22 30 De 
China roeping (dokJ — 2335 
Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Charlie's 
Angels CfJ — 2000 Nieuws — 
20^7 Het kinderfeestje Ctoneel) — 
21 45 Het nieuwe land Cf J - 22 40 
Aktua TV - 23 30 Nieuws 

RTB 1 
1915 Verkiezingstribune — 1930 
Nieuws — 2030 A suivre Cinfo) 
— 21 15 Hollywood ces annees-la 
(film) - 2235 Nieuws 

RTB 2 
1900 Picasso (dok) - 1955 
Quincy ( f ) — 2045 Sportmagazi-

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Modell wi
der Willen (film) - 21 55 Rusmi-
nus (ekonomisch magazine) — 
22 30 Tagesthemen - 2300 Die 
Sportschau — 23 25 Ein Shenff in 
New York ( f ) - 040 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Auslands-
joumal - 2015 Der Alte (fJ -
21 15 Het vlieggedrag van vogels 
(dok) - 2200 Heute-Joumal -
2220 Kultuurmagazine - 2305 
Das Bewachte Dorf Cfilm) - 040 
Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Hotel Ti-
meo, Taormina Creportage) — 
21 00 Reporter - 21 30 Gott und 
die Wel t - 2200 Skiaven (dokJ 
— 2245 De doden keren weer 
CdokJ — 2345 Nieuws 

LUX 
1958 Nieuws - 2000 Chips Cf) 
— 21 00 Un moment d'egarement 
(film) — 22 25 Chrono (autosport) 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Les pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2030 La double 
vie de Theophraste Longuet — 
2200 Kultureel magazine - 2315 
Nieuws 

A 2 
1945 Les gens d'ici — 2000 
Nieuws — 2035 Mane Mane (fJ 
- 2130 Apostrophes - 2250 
Nieuws — 2300 Dossier secret 
( f ) 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Le nouveau vendredi (re
portage) — 21 30 Jules Ferry — 
22 25 Nieuws — 2245 Mantiem 
magazine 
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Een geniaal dichter reed de dood in 

Hij was een goede vriend, een 
geniaal dichter en een dierbaar, 
maar moeilijk mens. In zijn veel
omvattende persoonlijkheid 
hoopten de uitersten zich op. Hij 
was dichter, schilder en zaken
man, en nooit was hij de ene, 
zonder dat de anderen over zijn 
schouder meekeken. Paul Snoek 
was een milde, vaak zachtmoedi
ge man, maar evenzeer een 
agressieve zelfzijner. Liefde kon 
bij hem niet zonder eenzaamheid, 
leven niet zonder konflikt, ambi
tie niet zonder destruktie, vreug
de niet zonder bitterheid, charis
ma niet zonder kleine trekjes. 
Wellicht ligt daar zijn onvervang
bare totaliteit Zijn literair oeuvre 
zal onuitwisbaar blijken. En twee 
generaties Vlaamse dichters al, 
zouden zonder hem niet zijn wat 
ze nu zijn, ten goede of ten 
kwade. Paul Snoek was in alles 
wat hij deed een geïnspireerd 
vitalist, een emotioneel doen-
beesL Normaal dat zijn inspiratie 
vonkend om hem heen sloeg. 
Soms begeesterend, soms kwet
send- maar niemand ontkwam 
eraan. Nu, na een onontkoom
baar durversleven van 47 jaar 
reed hij zich de dood in. Het had 
anders gemoeten, maar wellicht 
kon het niet anders. Met een 
harde pijn in het hart: „Lieve 
vriend, het zij zo- vaarwel". 
Als laatste hommage aan Paul 
Snoek koos ik „Gedicht om de 
moed niet te verliezen". Mis
schien niet zijn mooiste, maar 
wel een hem kenschetsend en 
aangrijpend gedicht- en we zul
len het nodig hebben. 

Paul Snoek (pseudoniem van Ed-
mond Schietekat) werd in 1933 te 
Sint-Niklaas geboren, beleefde 
„hondsdolle dagen" (de titel van 
zijn roman) te Antwerpen, woon
de later te Spermalie en Oosten
de, daarna tot die fatale maan
dag, te Varsenare bij Brugge. 
Paul Snoek maakte deel uit van 
de Gard-Sivik-generatie die 
vooral op het einde van de jaren 
vijftig de Vlaamse dichtkunst 
sterk vernieuwend beïnvloedde 
en ze aansluiting gaf met de 
Nederlandse experimentelen. Na 
de dood van de eveneens te 
vroeg gestorven Hugues C. Per-
nath is hij de tweede der Pink 
Poets die ons ontvalt 
Paul Snoek debuteerde in 1954 
met de bundel Archipel en publi
ceerde van dan af bijna jaarlijks 
een bundel, tot zijn eerste zes in 
1963 door hemzelf tot de monu
mentale verzamelbundel „Re
naissance" gebloemleesd wer
den. Paul Snoek is nooit een echt 

In memoriam Paul Snoek 
experimenteel poëet geweest, 
veeleer een zachtmoedig, zij het 
al eens humeurig, klassiek dich
ter wiens fantazie speelse fris
heid, poëtische zeggingskracht 
en sterke beeldingskracht hem 
tot uitgesproken „modern" maak
ten. In zijn latere „Gedrichten" 
werd de toon soms wat ruwer en 
de verbeelding eerder zwart-sur-
realistisch met vaak schokkende 
gruweleffekten. Velen geloofden 
dat de „Gedrichten" Pauls af
scheid aan de dichtkunst bete
kenden- en inderdaad werd het 
debiet van dan af geringer en 
trager. Maar inmiddels ver
scheen nog „Welkom in mijn on
derwereld", die weer meer bij het 
vroegere werk aansloot Momen
teel had Paul Snoek de bundel 
„Schildersverdriet" in voorberei
ding (waaruit het hierbij afge
drukte gedicht), waarvan de ge
dichten iets zakelijker, maar 
daarom niet minder suggestief 
klinken. 

Naast zijn poëzie publiceerde 
Paul Snoek ook brieven, korte 
verhalen, prozaschetsen en een 
roman. Tegelijk was hij ook een 
meer dan verdienstelijk schilder, 
waarvan een grote overzichts
tentoonstelling in onze „Brakke 
Grond" in Amsterdam gepland 
was (laten we hopen „nog steeds 
is"). 

Nic van Bruggen 

Gedicht om de moed niet te verliezen 

Mijn bed is ziek. Mijn bed heeft itoorts. 
De lakens scheuren als je er aan voelt 
De muren zitten vol vreemde gezwellen, 
en het behang valt af wanneer je er naar kijkt 

Mijn lamp loopt leeg. Het licht is lek 
De lucht heeft ook zijn beste tijd gehad. 
De hele kamer hangt vol regenbuien 
en de kachel zit vol staalkoud ijs. 

En naast mij ligt een menselijke vrouw 
te wachten tot het nog eens lente wordt 
Om, als wij deze rampspoed overleven, 
nog eens te horen het geluid van goede vogels. 

Wij hebben het koud maar mogen niet klagen, 
want onze munt staat sterk en de rest komt vanzelf. 

Roeselare herdenkt Rodenbachs geboorte 
Op 27 oktober e.k. is het 125 jaar 
geleden dat onze grote stadsgenoot 
Albrecht Rodenb)ach werd geboren 
Hcj was de eigenlijke stichter en bezie
ler van de Blauwvoetene, strevend 
naar de eigenheid en de verheffing uit 
de onwetendheid en de sociale achter
stand, van het „arm Vlaanderen" 
Albrecht Rodenbach is zowat dé fi
guur waar alle Vlaamse jeugdl)ewegin-
gen naar opzien Zijn naam heeft in 
heel Vlaanderen een bekendheid als 
weinig andere. 
Het past dan ook, met alleen de jeugd, 
maar ook de ouders, de opvoeders en 
de jeugdleiders, nu eens niet zijn over
lijden te gedenken, maar in blijmoedig
heid de verjaardag van zijn geboorte 
te vieren 
Dit kan te Roeselare, door deel te 

nemen aan de optocht met fakkels 
naar zijn monument op dinsdag 
27 oktober e.k. om 19 uur. 

De start heeft plaats in de Korte 
leperstraat aan het Klein Seminarie, 
alwaar Rodenbach studeerde 

Langs de Zuidstraat en de Noord
straat gaat het tot aan het getxiorte-
huis in de Albrecht Rodenbachstraat 
Via de Wallen- en de Manestraat trekt 
de stoet de Ooststraat in, om dan 
langs de Vlamingstraat en de H. Con-
sciencestraat het Pieter Deconinck-
plein (tjeter gekend als St-Amands-
plein) te bereiken Hier worden één of 
meerdere kransen neergelegd aan de 
voet van Rodenbachs gedenkteken en 
wordt een korte toespraak gehouden 
De inrichting berust bij VNJ-Roeselare 
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Een grote liefde 
In de voetbalsport draait alles rond het geld. De bankrekening is het 
hoogste goed. Winst en verlies worden onmiddelli jk boekhoudkundig 
vertaald. Club Brugge, 's lands suksesrijkste voetbalvereniging in de 
jaren zeventig, ondervindt het aan den lijve. De ongeloofli jke reeks 
nederlagen — zo onwaarschijnlijk dat zij naar ons gevoelen de 
nieuwsgierigheid moet prikkelen — jaagt de trouwste supporters uit 
het stadion. Al geloven wij vast dat het hier een okkasioneel 
verschijnsel betreft: Club bezit te veel inhoud om niet spoedig uit zijn 
as te verrijzen. Met of zonder Kohn, want de trainer betaalt doorgaans 
de rekening voor de beleidsfouten van de onzichtbare bestuurders. 

Maar w/ij willen het hier niet over 
Club hebben. Wel over de „grote 
liefde" die onze toonaangevende 
klubs monnenteel koesteren voor 
de televisie. De beeldbuis nnoet 
onze klubs veel extra-inkomsten 
waarborgen. Dat kan gewoon niet 
anders. Enkele voorbeelden: eer
gisteren kreeg U rechtstreeks de 
wedstrijd Winterslag—Arsenal in 
de huiskamer. Normaliter moest U 
gisteravond kunnen kiezen tussen 
rechtstreekse beelden van Beve-
ren—Split (BRT) of Anderlecht— 
Juventus (RTBB. Zonder verzet 
van Waaslanders en Brusselaars 
kon U ook kijken naar de live
uitzending van Vasas Boeda
pest—Standard. 

In de eerste Europese bekerronde 
was U ook al aanwezig van bij de 
aftrap op Beveren—ünfield, 
Lodz—Anderlecht en Lokeren — 
Nantes. U kreeg uitvoenge beeld-
verslagen van Anderlecht—Lodz, 
Brugge—Moskou en Winter
slag—Bryne. Naargelang je instel
ling werd je niets onthouden... of 
bespaard. 

Vanwaar die ongewone mee
gaandheid van onze klubs ten 
overstaan van de televisie? Ze 
zullen zich wel niet hebben laten 
verleiden door de mooie ogen van 
reporters en programmamakers. 
Wel door de harde duiten die aan 
zo'n rechtstreekse uitzending 
vastzitten. Want de opbrengst 
reikt veel verder dan de door de 
televisie betaalde uitkoopsom die, 
naar wij van een betrouwbaar 
klubleider vernamen, eerder aan 
de lage kant is. Lager in ieder 
geval, zo werd ons verzekerd, dan 
elders in Europa. 

De financiële meerwaarde van de 
televisieuitzending hangt rond het 
veld tegen de omheining. De publi-
citeitspanelen die wel meer zullen 
opbrengen dan duizend frank de 
lopende meter. De getrouwen van 
SK Lokeren zullen zeker hebben 
opgemerkt dat de band rond het 
veld voor de Europacupmatch te
gen Nantes er helemaal anders 
uitzag dan voor de kompetitiemat
chen en het Is een In alle dagbla
den afgedrukt geheim dat de bor
den rond het Anderlechtveld jaar
lijks zo'n zes miljoen waard zijn. 
Het staat voor ons buiten tvi/ijfel 
dat de adverteerders, om ze zo 
maar eens te noemen, waarbor
gen eisen voor hun (door de wet 
verboden!) slulkreklame. Tot zo
ver stoort of verontrust ons niets. 
Erger vinden wij het dat de sup
porters voor de aap worden ge
houden. Want zij moeten langza
merhand door hebben dat het 
weinig zin heeft veel geld neer te 
tellen voor een ticket. Thuis mis
sen zij weliswaar de sfeer en het 
vaak verhelderende totaalbeeld 
maar zij kunnen er zoveel méér 
zien: naast de rechtstreekse uit

zending ook nog (een aantal!) sa
menvattingen. 

Vroeg of laat moet op die manier 
de grens van de oververzadiging 
worden bereikt Wie de toeschou
wersaantallen voor de jongste 
kompetitiespeeldag aandachtig 
bekeek zal de wenkbrauwen ze
ker gefronst hebben. Maar kan het 
wel anders in de zojuist geschets
te kontekst? Enkel in Gent, Lier en 
Beringen halde men tienduizend 
toeschouwers of meer. Is dat geen 
duidelijke vingerwijzing? 

Bovendien is de voetbalbond 
slecht geplaatst om de klubs In 
bescherming te nemen tegen zich
zelf. Als de Rode Duivels de Hei-
zelmat betreden Is de „vaste" pu-
bllclteitsband behangen met zak-
kengoed. Er staat dan een nieuwe 
panelengordel vlak tegen de krijt
lijnen... 

Ons stoort het allemaal niet Inte
gendeel. Hoe meer voetbal hoe 
beter. En ook de televisie zal zk;h 
in de handen wrijven. Wellicht 
scoort geen programma hogere 
kijkcijfers dan de rechtstreekse 
uitzending van een voetbalmatch. 
De dupe van gans de historie zou 
op de lange duur evenwel de 
voetbalsport kunnen worden. 
Overal in Europa Ijveren de klubs 
om het voetbalvolume op de tele
visie enigszins te beperken. Bij 
ons Is het net andersom. Zolang 
de kip haar gouden eieren blijft 
leggen Is er natuurlijk niets aan de 
hand. Maar we betwijfelen toch of 
het zo nog lang verder kan. Vroeg 
of laat bereikt men een breekpunt. 

Dit vermijden Is op zijn zachtst 
uitgedrukt wenselijk. Maar intus
sen spelen de klubs verder met 
vuur. De televisie „funktioneert" 
voortreffelijk. Over de hoeveel
heid publiciteit wordt blijkbaar 
nooit getwist Of is het toch waar 
dat men In dit land met aan virtuo
siteit grenzende bekendheid kan 
blijven dansen op de strak ge
spannen koord? 

In Nederland diende de minister 
tussen te komen om paal en fjerk 
te stellen aan de massa slulkrekla
me. Wij hinken gewoonlijk enkele 
jaren achterop. We hof)en maar 
dat op dat ogenblik de stadions 
niet zullen „leeg" zijn... zoals in 
Nederland... 

Het orgelpunt van een Tourrenner 
Hennie Kuiper is op zijn 

zachtst uitgedrukt een merk
waardig coureur. De 32-jarige 
Nederlander reed een voor zijn 
doen ongewoon maar biezonder 
suksesrijk seizoen '81. 

Hennie Kuiper, een kort ge
blokte Twentenaar, was altijd een 
biezonder bekwaam Tourrenner. 
Hij werd weliswaar ooit wereld
kampioen met de goedkeuring 
van Eddy Merckx (ten nadele van 
Roger De Vlaeminck) maar de 
zwijgzame Nederlander was des
ondanks nooit een echte „klas
sieke" wegrenner. 

Hij stemde zijn jaar alti jd af op 
de Tour. Op een paar uitzonderin
gen na reed hij doorgaans spaar
zaam door het voor- en nasei
zoen. In de Tour klom hij evenwel 
steevast naar zijn beste vorm. Hij 
was een bekwaam tegenspeler 
voor al de Tourwinnaars der 
jongste jaren. 

Enkel dit seizoen verliep het 
helemaal anders. Hij won in het 
voorseizoen de Ronde van 

Vlaanderen met de goedkeuring 
van ploegmaat Roger De Vlae
minck en zaterdag j l . plaatste hij 
een waar orgelpunt door ook nog 
de Ronde van Lombardije op zijn 
palmares te schrijven. Hij reken
de af met o.m. Baronchelli, Moser 
en Saronni en dat is geen sineku-
re op Italiaanse wegen. 

In de Tour daarentegen bleef 
Kuiper voor het eerst sinds jaren 
beneden de verwachtingen. Ge
volg was dat hij in augustus als 
toprenner werd afgeschreven. 
Daartegen is Hennie in beroep 
gegaan. Met goed gevolg dus. 

Toch heeft Kuiper na de klas
sieker der „vallende bladeren" 
een verklaring afgelegd die uit
eenlopend kan worden uitgelegd. 

Hij zegde dat je onmogelijk in het 
voorseizoen alles kunt geven en 
dan ook nog een sterke Tour 
rijden als je niet uit het groene 

hout van de absolute kampioe
nen bent gesneden. In het voor
seizoen kun je dan nog op twee 

manieren te werk gaan: je ri jdt 
klassiekers voor de ploeg of-
voor jezelf. Hennie koos voor het 
laatste. In de uitslagen was dit 
goed zichtbaar. Op het eerste 
gezicht is er niets aan de hand 
maar wij menen ons te herinne
ren dat Hennie, die al vaker getui
genis van ongewone sluwheid 
aflegde, na de Ronde van Vlaan
deren luide verklaarde dat hij 
louter toevallig had gewonnen, 
dat hij de overwinning van De 
Vlaeminck op een dienblad kreeg 
aangeboden, dat hij De Vlae
minck zo snel mogelijk weder
dienst zou bewijzen. Allemaal 
goed en wel, maar hoe is dit in 
overeenstemming te brengen 
met zijn jongste „analyses". Te 
meer daar Hennie ook in andere 
klassieke voorjaarskoersen zo
gezegd de weg voor De Vlae
minck poogde te „effenen". Zoals 
in die Ronde van Vlaanderen- Is 
het dan toch waar dat Nederlan
ders vaak één pedaalslag sneller 
„denken' dan hun konkurrenten? 

De erelijst der klassieke één-
dagsritten bevestigt dit vermoe
den. Niet enkel Kuiper won twee 
klassiekers. Jan Raas won Gent-
Wevelgem en de Herfstprijs. Hij 
was ook nog de beste in de 
openingswedstri jd „Omloop Het 
Volk". In Luik-Bastenaken-Luik 
zegevierde Johan Van de Velde. 

De zege werd hem na de doping-
kontrole weliswaar ontnomen 
maar hij oogstte desondanks de 
publiciteit en daar komt het in de 
wielersport toch op aan. Blijkt 
die publiciteit niet uit het wed-
strijdgebeuren naar voor te kun
nen komen dan bedanken de 
heren profcoureurs feestelijk. In 
de Ronde van Lombardije staak
ten na vijfenveertig kilometer al 
méér dan vijft ig renners de stri jd. 

Omdat de televisie besloten had 
de rechtstreekse uitzending tot 
een minimum te beperken en er 
in een korte felle finale voor veel 
renners weinig eer te rapen v ie l -

1981 was ten slotte ook nog 
het jaar van ploegleider Fred De 
Bruyne. Voor het eerst sinds 
Fredje de stoel van televisiere
porter voor die van ploegleider 
omruilde lachte het sukses hem 
met Kuiper en De Vlaeminck te
gemoet Zi jn Dafploeg won de 
wereldbeker voor merkenteams. 
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in de Volksunie 

„Wij-West", 
een nieuw Westvlaams blad... 
Donderdag 15 oktober is — weer 
maar eens — een nulnummer ver
schenen. Een nulnummer is veel ge
zegd. Wij-West moest om financiële 
redenen als extra-editie van Wij 
doorgaan, het tijdschrift van de 
Vlaamse nationalisten. 
In de werkgroep geen duidelijk om
lijnde funkties. Er zijn alleen „mede
werkers" en die komen uit zowat alle 
— meestal verborgen — hoeken van 
het Westvlaamse achterland. Ward 
Baert (Torhout), Eddie Couvreur 
(Rekkem-Menen), Luk De Rammelae-
re (Tielt), Rosa Lernout-Martens (Ge-
luwe), Guy Pattyn (Wervik), Annie 
Pottie-Kindt (Roeselare), Mark Ros-

selle (Wervik), Erik Vandewalle (Ize-
gem), Franz Vansteenkiste (Kortrijk) 
en Maurits Zwaenepoel (Gistel). 
Zij hopen drie keer per jaar zo'n 
twaalfduizend eksemplaren in West
vlaamse bussen te laten glijden. Ui
teraard komen daarbij vooreerst de 
VU-leden in aanmerking, maar er 
wordt ook gemikt op een breder 
publiek. 

Op te merken valt, dat het tijdschrift 
reeds lang vóór de knsis persklaar 
was Alleen in het voorwoord van Vic 
Anciaux is er sprake van de komende 
verkiezingen waarvoor hij alle hens 
aan dek roept Je kan het tijdschnft 
dus met als propaganda van de tafel 
vegen. 

WtiWest 
donderdag 
15 oklober 1981 15 oklober 1981 WÉÊMM ^ (^7^1 

S'^r extra-editie van r r l j Vlaams Nationaal A T ^ I 

I^TÏ^ÏlJïïy-W^^^ Werk- of werkloosheid ? 
Uw onevantus. 
si VUandcct) «an 

ruHn vatifnW Uaniibon] noOg. 
MM dal M halmww) teMwo naar aan o( ander K>nikuian>-
ma uB da 10a aauw Zo la onia ptwincis bowwana nai 
Waal-Vlaanderan ataai tv»^ voor naai Viaandaien an ^oot 

Ordanka martmaivdlg ortginaie nguien waa hal ooa aan ba-
alMan nUntta tomi matarteei ala gaeatalijiL Dat iVi wa 
haua mat maar an OM i|d hMA ook nooa maar lanig la 

Wtl-Waai k ar avanmln on ricn nu aana Md», at la rattan 
lagan naaonola VU-standpvnian. k^gandaal Wa mnen fm-
daa dat Bn«a«l an lAaai-Viaandaran Miar oo n^akaai alaa-

aj da eofsia aitchas dw *^ in- daaW 
deni^ VOO, da VomsunU aan- earsl 
(Hainan waien o, mol de als de b 
Wei* in o^en streek Hel deel 

gen mei duizenden naar Bnrs- vaan 
aal en Walknva iroKken om nam) 

an kvram In 1S68 voo, het Studiebureau maikt rich hrertH| 
beneden hal aandeel In veid«n5teb|k Een g ondige 
roeosbevolUng dn aan- analyse van alle verschenen ai 
r na 1968 nog verder ge- Dketon rou ons la ver leMen 
an beralMa bal laagste nl- tnaar loch dnnpen neb aan 
n 1373 waarna een loe- aantal vaslstallrngan op Za 
la gevolgd dW vn( grodl warden overgenomen uri ot 

ld Ie veidianon was m 1975 Na 1975 is ar aan steunen op gegevens en amka 
ren wag voor mauwa daling geweest en m da ten verscr«nan \r\ het ii)dschnlt 
De maasien da- lonosia tóren is er een vw^.i w~ — -

Schnjft VIC Anciaux. „Hier ontstaat 
een kans om de Westvlaamse eigen
heid en verbondenheid in het geheel 
van de Vlaamse samenhorigheid te 
belichten" Of nog, nu volgens de re-
dakbe „We vi/illen precies dat Brussel 
en West-Vlaanderen beter op mekaar 
afgestemd zijn" 
Het nulnummer van Wij-West\s vrijwel 
geheel aan de werkgelegenheid in 
West-Vlaanderen gewijd Of moeten 
we zeggen- de werkloosheid? De 
voornaamste aspekten van ons eko-
nomisch leven komen erin aan de 
beurt De fel ingedeukte Izegemse 
borstel- en schoennijverheid, de zielto
gende textielsektor, de voor-zijn-leven-
vechtende vissenj. Een optmistischer 
noot krijgen we te horen over het 
kusttoensme 
Maar daarmee is de zaak niet rond Er 
IS een volle pagina aandacht aan de 
verwaarloosde Westvlaamse molens 
De redaktie is ook van plan elke keer 
een Westvlaming op de laatste bladzij
de aan het woord te laten Dat die eer 
— als eerstel — te beurt valt aan de 
Komense Ida Sergier, een vrouw die 
d'er kind naar de Vlaamse school laat 
gaan, bewijst genoeg wat voor belang 
de VU hecht aan het ondersteunen 
van de Vlaamse beweging in pro
bleemgebieden 
Wij-West IS er in zijn eerste nummer 
stellig in gelukt een aantal Westvlaam
se problemen ten gronde te belichten 
Vaak met een verbluffende weten- . 
schappelijke nuchterheid, wars van elk 
goedkoop slogan-propagandisme Wij-
West IS een stetoskoop U zal enn 
horen hoe bemoedigend levenskrach
tig de hartslag van West-Vlaanderen 
nog is Al is er reden om wat af te slan
ken 

VU-Turnhout (arr.) pakt uit met Vlaamse munt 

v '• "'t '\'' 

.^"«..- .- --"7 i: 

Eerste penning van het toekomstig Zelfstandig Vlaanderen te bekomen voor 1 (X) Taxandria, bij arr. penning
meester Staf Driesen, Punt 22, 2270 Herenthout (tel. 014-51.19.53). 
De penning is in brons geslagen en een zeer gelukkig initiatief om de mensen aan te spreken in deze belangrij
ke propagandaperiode. 
20 % korting voor de VU-afdelingen! 

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 bankiers of staal-
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 

BarrikadenpleJn 12 
1000 BRUSSEL 

Totaal tweede lijst: 127.400 fr. 

Derde lijst 
Omhaling VU-verkiezingskongres 108.000 fr. 
W. Meysman, Opv^ îjk 250 fr 
D. Naessens, Ronse 2.000 fr. 
G Bessemans, Sint-Truiden 1.500 fr. 
G. Bogaerts, Zellik 500 fr. 
Th. Willemyns, Dilbeek 1.000 fr. 
A. De Ridder, Everbeek 1.000 fr. 
R. Wyns, Scherpenheuvel 1 000 fr. 
D. Cortier, Jette 3.000 fr. 
O.P., Borgerhout 1.000 fr. 
L Van Clapdurp, Edegem 5.000 fr. 
H. De Schuyter, Brugge 500 fr. 
P. Teuwen, Wemmei 2.000 fr. 
Verdoodt Schaarbeek 1.000 fr. 
J. Cibos, Kontich 300 fr. 
F. Van Den Eynde, Ekeren 500 fr. 
J. Torfs, Vilvoorde 5.000 fr. 
A. Rombouts, Schoten 500 fr. 
A. Deconynck, Halle 1 500 fr. 
R. De Koker, Affligem 1.000 fr 
E. Uyterhoeven, Wilnjk 500 fr. 
D. Mannaerts, Groot-Bijgaarden 500 fr. 
Bucque-Van der Steen, Dendermonde 1 000 fr. 
R. Clompen, Destelbergen 500 fr. 
M. Deconynck, Beerse 1 500 fr. 
Van Dierdonck, Deurne 200 fr. 
J. Roseeuw, Ovenjse 500 fr. 
VU-Antwerpen (stad) 5.000 fr. 

Totaal 273.750fr. 

VOLKSUNIE 
in ons aller belang 

22 OKTOBER 1981 
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Onze kandidaten voor 8 nov. '81 
ANTWERPEN 
ARR. ANTWERPEN 
Kamer 

1. Hugo Schiltz, Antwerpen 
2. André De Beul, Wilrijk 
3. Oktaaf Meyntjens, Zwijndrecht 
4. Anita Viaene, Antwerpen 
5. Leo Thys, Zandhoven 
6. Staf Kiebooms, Borsbeek 
7. Veerie Thyssens, Ekeren 
8. Bob Van Hoofstadt, Mortsel 
9. Frans Rotty, Ranst 

10. Clara Govaert Merksem 
11. Gerard Laureyssens, Zoersel-St-

Antonius 
12. Jenne Hoogstoel, Hove 
13. Dirk Van Gelder, Berchem 
14. Ria Van Rompay, Deume 
15. Monika Verijke-Oe Schepper, 

Brasschaat 
16. Joost Goris. Edegem 
17. Frans Dirks, Borgerhout 
18. Wilfried Decoo, Wilrijk 
19. Marcel Fret, Aartselaar 
20. Bart Vandermoere, Antwerpen 
Opvolgers 

1. Hugo Covellers, Aartselaar 
2. Fr€Kl Van Raemckxick, Antwerpen 
3. Frangois Vermeiren, Hoboken 
4. Erik Kalingart, Merksem 
5. Edgard Naeyaert, Borgerhout 
8. Simonne Vemimmen, Boechout 

Senaat 
1. Hektor De Bruyne, Antwerpen 
2. Dirk Stappaerts, Borgerhout 
3. José Van Thilk>Vertjruggen, Ber

chem 
4. Julien L Van der Auwera, Schelle 
5. Lieve M, De Ceuster-De Decker, 

Mortsel 
7. Anny Lenaerts-Huysmans, Wilrijk 
8. Hugo Thibaut Brasschaat 
9. Jozef Vanderheyden, Hove 

10. Gerard Bergers, Antwerpen 
Opvolgers 

1. Frans Kuijpers, Schilde 
2. Filip Lambrechts, Antwerpen 
3. Paul Verstrepen, Boechout 
4. Alfons Madereel, Antwerpen 
5. Herman Dhondt Edegem 
6. Alfons Brat Merksem 

Provincie 
Antwerpen 

1. Bart Vandermoere, Antwerpen 
2. Staf De Lie, Berendrecht 
3. Qem. De Ranter, Hoboken 
4. Gerda De Rijck, Antwerpen 
5. Wim Verhulst Burcht 
6. Koen Pauli, Antwerpen 
7. Marleen Bryssinck, Hoboken 
8. Henri Peleman, Antwerpen 
9. José Wilmots, Antwerpen 

10. Jos Schevemels, Zwijndrecht 
11. Guido Bosmans, Antwerpen 
12. Regina De Bruyne, Antwerpen 
13. Rfchard SeeMrayerB, Antwerpen 
14. Lizie Moorthamer, Zwijndrecht 
15. Willy Verhulst Burcht 
16. Ivo Schihz, Antwerpen 

Berchem*Borgerhout 
1. Paul Doevenspeck, Deume 
2. Jef Brentjens, Berchem 
3. Luk Droogmans, Merksem 
4. Luk Lemmens, Wilrijk 
5. Martha De Coninck-De Smet Bor

gerhout 
6. Wim Qaessens, Mortsel 
7. Thea Van GeWer-Peeters, Ber

chem 
8. Jan De Scheerder, Borgerhout 
9. Gilbert Van Tendeloo, Merksem 

10. Ria Van Rompay, Deume 
11. Leonie Jorens-Quijts, Wilrijk 
12. Paula Van der Linden, Berchem 
13. Oscar Thibcw, Borgerhout 
14. Jan Heyndrickx, Deume 
15. Liza Bricteux-Van Dijck, Merksem 
16. Theo Van Broeck Wilrijk 
17. Jan Vandewalle, Mortsel 

Boom-Kontich 
1. Joris Roets, Lint 
2. Jef Denil, Borsbeek 
3. René Jaeken, Kontich 
4. Hilde De Wit-Jacobs, Edegem 
5. Guido Michiels, Niel 

6. Nelly Bellens-D'Haene, Hove 
7. Fred Entbroukx, Boechout 

Ekeren-Zandhoven 
1. Jules De Cuyper, Broechem-

Ranst 
2. Frans Van Dessel, Stabroek 
3. Henri Vande Weghe, Wommel-

gem 
4. Paul Verhaert Nieuwmoer-Kalmt-

hout 
5. Gerard Laureyssens, Zoersel-St-

Antonlus 
6. Marita Schadick-Strijkers, Schilde 
7. Mark Rombouts, 's-Gravenwezel 
8. Ivo Van Assche, Brasschaat 
9. Hendrik Bellens, Ekeren 

10. Lode Rombouts, Wuustwezel 
11. Ludo Wens, Vlersel 
12. Ludo Van Camp, StOob-Brecht 
13. Gerard Schonkeren, Kapellen 

ARR. IVIECHELEN 
Kamer 

1. Joos Somers, Slnt-Katelijne-Wa-
ver 

2. Lode Van Dessel, Nijlen 
3. Arthur WIjns, Heist-op-den-Berg 
4. Josée Celen, Lier 
5. Hugo Segers, Bomem 
6. Wilfried Leemans, Wlllebroek 

Opvolgers 
1. Walter Luyten, Berlaar 
2. Danny De Cuyper, Helst-op-den-

Berg 
3. Etienne Servaes, Sint-Amands 
4. Ward Hellemans, O.-L-Vr.-Waver 
5. Emiel Tuymans, Bonheiden 
6. Fred Stevens, Duffel 

Senaat 
1. Wim Amold Jorissen, Mechelen 
2. Jozef Thijs, Westerio 
3. Staf Driessen, Herenthout 
4. Jan Moons, Booischot 
5. Josée Van Houtven-Van Miert 

Oud-Tumhout 
6. René Vanhoof, Mol 
7. Hendrik Bouwens, Lier 

Opvolgers 
1. Hugo Draulans, Dessel 
2. Rik Dedapper, Geel 
3. Frans Van Dessel, Nijlen 
4. Mark Van Dromme, Duffel 
5. Frans Van den Bruel, Hulshout 
6. Maurits Gevers, St-Amands 
Provincie 
Mechelen-Puurs 

1. Hikia Uyttertioeven, Mechelen 
2. André De Proft Mariekerke 
3. Firmin Verlinden, Hombeek 
4. Mark De Hijn, Mechelen 
5. Hippoliet Hofmans, Puurs 
6. Herman Tubbin, Muizen 
7. Peter Bal. Willebroek 
8. Georges Geens, BlaasveM 

Lier, Duffel, 
Heist-o.-d.-Berg 

1. Lode Van Dessel, Nijlen 
2. Jan Moons, Booischot 
3. Willy Van den Wijngaert O.-L-Vr.-

Waver 
4. Frieda Van Inthouedt Putte 
5. Willy Bogaerts, Rijmenam 
6. Bob Van Ouytsel, Lier 
7. Maria Vervloet Beriaar 
8. Walter Fredericks Duffel 
9. Jan Andries, Koningshooikt 

ARR. TURNHOUT 
Kamer 

1. Jo Belmans, Geel 
2. Lucien Beyens. Meerhout 
3. Olga Minnen, Dessel 
4. Jo Valgaeren, Mol 
5. Thuur Robberechts, Tumhout 
6. Johan Ooms, Hoogstraten 
7. Francis Anthonis, Herentals 

Opvolgers 
1. Oktaaf Janssens, Vorst-Laakdal 
2. Alfons Tubbeckx, Geel 
3. Ludo Cambré, Herenhout 

4. Wilfried Draulans, Westerio 
5. Robert Oris, Tumhout 
6. Viktor Hermans, Arendonk 

Provincie 
Herentals-Westerio 

1. Rob Geeraerts, Vorst-Laakdal 
2. Katrien Apers, Herentals 
3. Frans Van den Bruel, Hulshout 
4. Karel Cambré, Herenthout 

5. Jan Voorspoels, Kastertee 
6. An Melis, Westerio 
7. Jef Thijs, Westerio 

Mol-Arendonk 
1. Hugo Draulans, Dessel 
2. Roza Goelen, Mol 
3. Frans Teuwkens, Geel 
4. Lucien Beyens, Meerhout 
5. Vik Hermans, Arendonk 

6. Michel Brepoels, Balen 
7. Cario Van Eisen, Mol 

Turnhout-Hoogstraten 
1. Laurent Dolhain, Beerse 
2. Jaak Baelemans, Rijkevorsel 
3. Albert Adriaensen. Tumhout 
4. Louiza Troonbeckx, Merksplas 
5. Johan Ooms, Hoogstraten 
6. Ferdinand Verachtert, Oud-Tum

hout 

LIMBURG 
ARR. HASSELT 
Kamer 

1. Willy Desaeyere, Hasselt 
2. Thérèse Gobert Tessenderio 
3. Tony Jacobs, Lummen 
4. Jos Herekens, St-Truiden 
5. Marcel Moyens, Diepenbeek 
6. Florent Tryens, Heusden-ZoWer 
7. Jef Olaerts, Genk 

Opvolgers 
1. Hugo Olaerts, Genk 
2. Rik Decoster, Tessenderio 
3. Nkx> Hindriks, Hasselt 
4. Siau Colemont Nieuwerkerken 
5. Toine Daniels, Beringen 
6. Nort)ert DIeussaert As 

Senaat 
1. Rik Vandekerkhove, Genk 
2. Laurent Duchateau, Hoeselt 
3. Karel Wijckmans, Tessenderto 
4. Adriaan Custers, Bree 
5. Urt>aan Driljeux, St-Truiden 
6. Fons Van Dyck Peer 
7. Theo Schoofe. Kinrooi 

Opvolgers 
1. Jef Van Bree, Overpelt 
2. Paul Vandekxj-Timmermans, 

Genk 
3. Clement Huygen. Munstertiilzen 
4. Cyriel Boutsen. Diepenbeek 
5. Pol Moors, Lummen 
6. Pol Jorissen, Tongeren 

Provincie 
Hasselt 

1. Niko Hindriks, Hasselt 
2. Jef Wijsmans, Diepenbeek 
3. Tonny Martens, St-Lambrechts-

Heri< 
4. Georges Bos, Zonhoven 
5. Marcella De Bruyn-Droogmans, 

Stevoort 
6. Willy De Saeyere. Hasselt 
7. Lies De Geest-Van de Walle. Has

selt 
8. J. Paul Claes. Hasselt 
9. Louis Raymakers, Kuringen 

St-Trulden 
1. Jos Herekens, St-Truiden 
2. Frieda Preuveneers, St-Truiden 
3. Aline Benaets-Vanderstallen, Velm 
4. Erie Viggria, Duras - St-Truiden 
5. Urbain Driljeux, St-Truiden 

Beringen 
1. Florent Truyers, Zolder 
2. Antoine Daniels, Benngen 
3. Paula Janssens-Vandepaer, Be-

verio 

4. Adriaan Sterckx, Ham 
5. Leon Steenberghs, Heusden 
6. Germain Meezen, Paal 
7. Jozef Breugelmans, Koersel 
8. Albert Bijloos, Heusden 
9. Rik Decoster, Tessenderio 

Herk-de-Stad 
1. Willy Putzeys, Lummen 
2. Daniel Verfiemekionck, Halen 
3. Wilfried Uten, Hericde-Stad 

Genk 
1. Jozef Truyen, As 
2. Hugo Olaerts, Genk 
3. Anita Wellens-Pumal, Genk 
4. Simon Janssens, Zutendaal 
5. Leon Buffels, Genk 
6. Godelieve Geussens-Van Esser. 

Genk 
7. Alberic Vandekerckhove, Genk 
8. Pteter Willems, Opglabbeek 

ARR. TONGEREN, 
MAASEIK 
Kamer 

1. Jaak Gabriels. Bree 
2. Johan Sauwens, Bilzen 
3. Wilfried Wijsmans, Hechtel 
4. Mathieu Lowis, Dilsen 
5. Jef Albrechts, Maasmechelen 
6. Marcel Smeulders, Lomn:iel 
7. Mia Vandeperre-Vanuytven, Voe

ren 

Opvolgers: 
1. Johan Sauwens, Bilzen 
2. Jan Latinne, Boeholt 
3. Jaklien Deben, Maaseik 
4. Luc Robijns, Etorgloon 
5. Gaby Konings, Riemst 
6. Michel Vanbuul, Tongeren 

Senaat 
1. Rik Vandekerkhove. Genk 
2. Laurent Duchateau, Hoeselt 
3. Karel Wijckmans. Tessenderio 
4. Adriaan Custers. Bree 
5. Urtjaan Driljeux, St-Truiden 
6. Fons Van Dyck Peer 
7. Theo Schoofs, Kinrooi 

Opvolgers 
1. Jef Van Bree, Overpelt 
2. Paul Vandeloo-Timmermans, 

Genk 
3. Clement Huygen, Munsterljilzen 
4. Cyriel Boutsen, Diepenbeek 
5. Pol Moors, Lummen 
6. Pol Jorissen, Tongeren 

Provincie 

Neerpelt 
1. Jef Van Bree, Overpelt 
2. Marcel Smeulders, Lommei 
3. Mar. Driezen-Verstappen, Ha-

mont-Achel 
4. Paul Coninx, Neerpelt 
5. Jean Nauts, St-Huibrechts-Lille 
6. Johny Spooren, Hamont-Acfiel 

Bree 
1. Jaak Gabnëls, Bree 
2. Jan Latinne, Boeholt 
3. Jan Bomans, Meeuwen 
4. Gerard Vossen, Kaulille 

Maaseik 
1. Theo Schoofs, Kinrooi 
2. Jaak Cuppena Maaseik 
3. Mathieu Lowis, Dilsen 
4. Jaklien Deben, Maaseik 
5. Mathieu Vastmans, Dilsen 

Peer 
1. Wilfried Wijsmans, Hechtel-Eksel 
2. Paul Claes, Peer 
3. Jeanne Put-Schrooten, Houthalen-

Etehteren 
4. Alfons Vandijck Peer 

Tongeren-Voeren 
1. Michel Vanbuul, Tongeren 
2. Mia Varxieperre-Vanuytven, Voe

ren 
3. Jean Bierwerts, Tongeren 
4. Servais Biesmans, Vlijtingen 
5. Gabi Konings, Riemst 

Borgloon 
1. Luk Robijns, Borgloon 
2. Montea Bruynul-Geerolf Alken 
3. William Baptist Alken 
4. Laurent Duchateau, Hoeselt 

Bilzen 
1 Johan Sauwens, Bilzen 
2. Willy Ramaekers, Hoesett 
3. Clement Huygen, Munsterbilzen 
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BRABANT 
ARR. BRUSSEL, 
HALLE, VILVOORDE 
Kamer 

1. Vic Anaaux, Brussel 
2 Jef Valkeniers, Schepdaal 
3 Daan Vervaet, St-Laureins-Ber-

chem 
4 Nora Tommelein, Eppegem 
5 Vc Van Aelst Jette 
6 Maunts Van üedekerke, üedeker-

ke 
7 Gaby Vandromme, Ukkel 
8 Lode Pletinckx, Asse 
9 Freddy De Bast Buizingen 

10 Richard Peelers, Wezembeek-Op-
pem 

11 Wim Meyers, Koekelberg 
12. Enk Clerckx, Vilvoorde 
13 Freddy Minten, Gnmbergen 
14 Mark Verhasselt St-Agatha-Ber-

chem 
15 Jan Loos, Eppegem 
16 Jef Schoevaerts, Kampenhout 
17 Luaa Goyvaerts-Van Baden 
18 Mevr De Costere, Schaarbeek 
19 Antoon Bautmans, Kraainem 
20 Roger De Leeuw, Roosdaal 
21 VIC Laporte, Groot-Bijgaarden 
22 Maunts Praet Ganshoren 
23 Karel Coosemans, Perk 
24 Hugo Deville, Dworp 
25 Paul D'Hooge, Hoeiiaart 
26 Magda Rompen-Smits, ünkebeek 
27 Jos Lammertijn, Londerzeel 
28 Frans Elpers, Hamme 
29 Jan De koster, Temat 
30 Hugo Spaan, Oudergem 
31 Marleen Huyghe, Ovenjse 
32 Ame Verdoodt, Asse 
33 Guido Lasat Anderiecht 
34 Theo Beenders, Zaventem 
Opvolgers 

1 Frans Adang, St-Pleters-Leeuw 
2 Fkwina Van Herck^oostens, Jette 
3 Rudolf Roossens, Laken 
4 Rene Hmnekens. Diegem 
5 Rony De Backer, Wambeek 
6 Mare Smout Zaventem 

Senaat 
1 Robert Maes, Zaventem 
2 Paul Peeters, Kapelle-op-den-Bos 
3 Jef De Ridder, Dilbeek 
4 Roger De Brabander, Schaarioeek 
5 Plet Thomas, Mollem 
6 Johan Hendnkx, Ukkel 
7 Mane-Louwe Van Hecke-Thibaut 

8 Vanderstraeten-Van Den Dnes, 
Brussel 

9 Laurent De Backer, St-Kat-Lom-
D66K 

10 Willy De Wilde, Teralfene 
11 Herman Thunaux, Vorst 
12 Rene De Valck, Gnmbergen 
13 Reimond Rongé, Anderiecht 
14 Raf De Moor, Buizingen 
15 Karel De Saeger, Weerde 
16 Jaak Vervaet Gooik 
17 Marcel De Broyer, Ovenjse 
Opvolgers 

1 Jan De Berlangeer, Jette 
2 Jozef De Ridder, Dilbeek 
3 Luc Van de Zande Brussel 
4 Luk De Meyer St-Pieters-Leeuw 
5 Jef Mertens, Pepingen 
6 Staf Kiesekoms, Liedekerke 

Provincie 
Anderiecht 

1 Fons Pnnsen, Itterbeek 
2 Guido Lasat Anderiecht 
3 Frans De Vos, Groot-Bijgaarden 
4 Jons Van der Borght Zellik 
5 Mari< Vertiasselt St-Agatha-Ber-

chem 
6 Jan Segers, Dilbeek 

Eisene 
1 Renaat Vanstallen, Hoeilaart 
2 Dirit Hiers, Ovenjse 
3 Mieke Menu, Hoeilaart 
4 Hugo Spaan, Oudergem 
5 Gilbert De Becker, Oudergem 
6 Herman Verheirstraeten, Water

maal Bosvoorde 
7 Marieen Huyghe, Ovenjse 

Schaarbeek 

5. Jos Bruffaerts, Nk>ssegem 
6 Jef De Man, Nederokkerzeel 
7 Theo Pauwels, Schaarbeek 

SInt-Glllis-Ukkel 
1 Gaby Vandromme, Ukkel 
2 Els Germis, Brussel 
3 Luaenne Van der Velde-Velle-

mans. Ruisbroek 
4 Herman Thunaux, Vorst 
5 Vic Laporte, Groot-Bijgaarden 
6 Magda Rompen-Smits, ünkebeek 
7 Remi Van Ophem, Ukkel 
8 Ret Retinckx, Ruisbroek 
9 Johan Hendnks, Ukkel 

Slnt-Joost-ten-Node 
1 Richard Peeters, Wezembeek-Op)-

pem 
2 Mark Sybille, St-Joost-ten-Node 
3 Anny Hanssens-Ronval, Sterre

beek 
4 Antoon Bautmans, Kraainem 
5 Alex Nijs, Etterioeek 
6 Mana Van Riet Brussel 
7 Enk Van Lerberghe, Brussel 
8 Boudewijn De Waele, St-Stevens-

Woluwe 

Halle-Lennik 
1 Staf De Doncker, Gooik 
2 Juul Denayer, Buizingen 
3 Georgette De Nul-De Weerdt 

Stnjtem 
4 Daan Vervaet St-Laureins-Ber-

chem 
5 Jozef Valkeniers, Schepdaal 

Vilvoorde-Melse-Asse 
1 Staf Kiesekoms, Liedekerke 
2 Stan Philips, Wemmei 
3 Enk Clerckx, Vilvoorde 
4 Mark Ceenaeme. Zemst 
5 Marie-Louise Van Hecke-Thiebaut 

Berg 
6 Omer Geldhof, Strombeek-Bever 
7 Jan Boeykens. Asse 
8 Jef Sablon, Mazenzele 
9 Frans Kerremans, Wolvertem 

Brussel-Stad 

1 Roger De Brabanter, Schaarbeek 
2. Rene Hmnekens, Diegem 
3 Guido Symons, Zaventem 
4 Lieve Vranckx, Steenokkerzeel 

1 VIC Anaaux. Brussel 
2 Rudolf Roosens. Laken 
3 K. De Vaster Brussel 
4 I Van der Straeten-Van den Dnes, 

Brussel 
5 J-P Dangreau, Haren 
6 Hedwige Jacobs-Vaes, Haren 
7 Wim Van der Eist Neder-over-

Heembeek 

Slnt-Jans-Molenbeek 
1 Jan Deberiangeer, Jette 
2 Willem Meyers, Koekelberg 
3 M-J Van Paemel, Ganshoren 
4 Isidore Van Bruaene, Molenbeek 
5 Maunts Praet Ganshoren 
6 Virginia Van MaWeren, Koekel

berg 

ARR. LEUVEN 
Kamer 
1 Willy Kuijpers, Herent 
2 Vital Valkeniers, Tienen 
3 Jaklien Mortelmans-Remon, Lin

den 
4 Andre De Samblanx, Langdorp 
5 Kamiel De Roover, Keeriaergen 
6 Ariette Degeest-Lambrechts, He-

veriee 
7 Dirk Van de Weyer, Molenstede 
8 Monica Bruyiandt-Van de Velde, 

Tervuren 
9 Karel Van den Eynde, Blanden 

Opvolgers 
1 Luc Vanhorenbeek, Kort)eek-Lo 
2 Ludo Croonenberghs, Leefdaal 
3 Bert Vanhamel, Oud-Heveriee 
4 Jos Bex, Veltem 
5 Michael Godyns, Haacht 
6 Odiel Van Paemel, Heverlee 

Senaat 
1 Rob Vandezande, Leuven 
2 Jos Weyne, Tienen 
3 Frans Trappeniers, Vossem 
4 Hilde Coremans, Molenstede 

Opvolgers 
1 Eugeen Van Itterbeek, Kessel-Lo 
2 Simon Verbruggen, Langdorp 
3 Jozef Grauwels, Rotselaar 
4 Gaby Kinnaert Haasrode 
5 Toon Maesen, Heveriee 
6 Paul Vanden Dorpe, Kortenberg 

Provincie 
Leuven 
1 Jons Depré, Tervuren 
2 Herman Van Autgaerden, Bier

beek 
3 Vital Geeraerts, Wilsele 
4 Jos Trappeniers, Loonbeek 
5 Jef Vinex, Erps-Kwerps 
6 Willy Kuijpers, Herent 

Aarschot-Dlest-Haacht 
1 Marcel Gemoets, Scherjienheuvel 
2 Vic Longin, Rotselaar 
3 Mark Vermeylen, Haacht 
4 Herman Brems, Schaffen 
5 Ellie Goossens, Rillaar 
6 Rob Vandezande, Leuven 

Glabbeek-Landen-Tie-
nen 
1 Vital Valkeniers, Tienen 
2 Denis Geyskens, Attenrode 
3 Romaine Schepmans-Verfiemel-

donck, Geetbets 
4 Gilbert Anteunis, Landen 

ARR. NIJVEL 

Kamer 
1 Rom De Craen 
2. Lieve Kuijpers-De Vijver 
3 Eöenne Van Vaerenbergh 
4 Fons Pnnsen 
5 Lieve Vranckx 

Opvolgers 
1 Etaenne Van Vaerenbergh 
2 Lieve Vranckx 
3 Hector Huysmans 
4 Fons Pnnsen 
5 Lieve Kuijpers-De Vijver 
6 Eugeen Serkeyn 

Senaat 
1 Toon Van Overstraeten 
2 Caria Vande Zande-Van Well 
3 Leon Calders 

Opvolgers 
1 Stan Philips 
2 Leon Calders 
3 Caria Vande Zande-Van Well 
4 Jose Nauwelaerts 
5 Octaaf Van Steenkiste 
6 Carolus De Graeve 

Provincie 
Nijvel 
1 Paul Peeters 
2 Hector Huysmans 
3 Frans Adang 
4 Maunts Van üedekerke 
5 Bob Maes 

Waver 
Lucien Drabbe 
Frans Hauwaerts 
Jozef De Ridder 
Frans Elpers 
Ret Thomas 

WEST-VU\ANDEREN 
ARR. 
BRUGGE-TORHOUT 
Kamer 
1 Raf Declercq, Knokke 
2 Nele Mollet-Soenen, Oostkamp 
3 Henk Desmedt St-Kruis 
4 Guido Pyck, Blankenberge 
5 Erwin Pnem, Brugge 

Opvolgers 
1 Pieter Leys, Brugge 
2 Boudewijn Van Vlaenderen, Brug

ge St-Kruis 
3 Luc Grootaerdt Assebroek 
4 Enk Vandenbussche. Loppem 
5 Johan Cappelle, Torhout 
6 Jozef Speybrouck, Brugge 

Senaat 
1 Guido Van In, Brugge 
2 Yvonne Roelof, St-Andnes 
3 Paul Vlieghe, Torhout 

Opvolgers 
1 Herman Gevaert St-Michiels 
2 Amout Van Houttegem, Zeebrug-

ge 
3 Net Van den Hende-Samyn, Brug

ge St-Andnes 
4 Jozef Fryns, Blankenberge 
5 Andreas Mertens, St-Andnes 
6 Omer Dombrecht Brugge 

Provincie 
Brugge 
1 Jozef Speybrouck, Brugge 
2 Jozef Fryns, Blankenberge 
3 Jean-Marie Bogaert St-Kruis 
4 Ward Baert Torhout 
5 Ludwina Cordy, Moerkerke 
6 Jan Fraipont Brugge 
7 Eddy Dewispelaere, Loppem 
8 Mare Van den Dnessche, Asse

broek 
9 Andrea Heus, Brugge 

10 Nortjert Stock, Beemem 
11 Antoon Vanmoerbeke, St-Andnes 
12 Gilbert Pollet Knokke-Heist 
13 Reginald Hillewaere, Brugge 
14 Johan Vanwaesberge, St-Michiels 
15 Berenice Soens, Brugge 
16 Damien Vanhavert)eke, Oostkamp 
17 Etienne Demonie, Brugge 
18 Roger Depauw, St-Andries 
19 Reter Leys, St-Andnes 
20 Raf Declercq, Knokke-Heist 
21 Raymond Reynaert Assebroek 

ARR. KORTRIJK 

Senaat 
1 Frans Van Steenkiste, Heule 
2 Joel Tahon, Menen 
3 Francette Malfait Kortrijk 
4 Omer De Vos, Zwevegem 
5 Guido Verreth, Marke 
6 Walter Van Maercke, Tiegem-An-

zegem 

Opvolgers 
1 Jozef Verhelst Waregem 
2 Jef Piepers, Kuume 
3 üeven Duprez, Bellegem 
4 Eddy Schelstraete, Menen 
5 üeve Van Averbeke-Declercq, 

Wevelgem 
6 Pol Vandenheede, Anzegem 

Kortrijk 
1 Jan Pottie, Zwevegem 
2 Koen Dewulf, Kortnjk 
3 Enk Waelkens, Anzegem-Tiegem 
4 Wilfned Bogaerts, Kortnjk 
5 Guido Verreth, Marke 
6 Magda Seynhaeve-Verbeke, Aal-

beke 
7 Jozef Holvoet Bissegem 
8 üeven Duprez, Bellegem 
9 Mevr Verhelst-Vanwijnsberghe 

10 André Deleu, Kortnjk 
11 Frank Rancke, Avelgem 
12 Frans Vansteenkiste, Heule 

Menen 
1 Herwijn Vandenbuicke, Menen 
2 Germain Flamez, Moorslede 
3 Frans Soenen, Wevelgem 
4 Eddie Couvreur, Rekkem 
5 Joel Tahon, Menen 

Harelbeke 
1 Amand Vandenhende, Waregem 
2 Herman Vandenberghe, Harelbe

ke 
3 Jules Desmet Beveren-Waregem 
4 Lucie Debaets, Harelbeke 
5 Albert Slosse, Harelbeke 
6 Ene Deroose, Waregem 

ARR. lEPER 
Kamer 
1 Werner Claeys, Proven 
2 Rosa Lernout-Martens, Geluwe 

Opvolgers 
1 Jan Carpentier, leper 
2 Dirk Cardoen. Beselare-Zonnebe-

ke 
3 Herve Vandamme, Wervik 
4 Gilbert Ennaert Kemmel 

Senaat 
1 Michel Capoen, Zillebeke 
2 Walter Deeoninek, Kortnjk 
3 Leon Hoflack, Beselare 
4 Amand Vandenhende, Waregem 

Opvolgers 
1 Erwin Vandenbuicke, Lauwe 
2 Jan Maddens, Geluwe 
3 Noe Pommelare, Ingooigem 
4 Rik Sohier, Popennge 
5 Femand Candry, Kuurne 
6 Dina Goudeseune-Van den Berhe, 

Langemark 

Provincie 
1 Leon Hoflack, Beselare 
2 Mevr Anneessens-Van Rijcke-

ghem, leper 
3 Jozef Claeys, Wervik 
4 Dina Goudeseune-Van den Ber-

ghe, Langemark 
5 Jerome Devos, leper 
6 Marcel Louvi^ck, Vlamerönge 

Poperinge 
1 Rik Sohier, Popennge 
2 Gilbert Ennaert Kemmel 
3 Paul D'Hondt Watou 

ARR. OOSTENDE-
VEURNE 
Kamer 
1 Julien Desseyn, Middelkerke 
2 Mark Van Hecke, Oostende 
3 üeve Landon-Van Damme, Diks-

muide 
4 Urt)ain Bruynooghe, De Moeren 
5 Andre Vandecasteele, Gistel 

Opvolgers 
1 Jozef Tommelein, Oostende 
2 Claude De Beuckelaere, Veume 
3 Jozef Hendryckx, Koekelare 
4 André Caveyn, Koksijde 
5 Joseph Devoldere, Oudenburg 
6 Jaak Van Demeulebroucke, Oost

ende 

Senaat 
1 Christian Lambert Oostende 
2 Maunce Bouequez, Koksijde 

Opvolgers 
1 Roger Ramon, Gistel 
2 Maunts Sabbe, Koekelare 
3 Bemadette Van Coillie-Thysen, 

Oostende 
4 Leon Dewulf, Middelkerke 

Provincie 

Diksmuide 

1 Joos Tryhou, Diksmuide 
2 Jozef Hendryckx, Koekelare 
3 E Van Puyne 
4 Jaak Gnmonpont Zarren-Werken 

Veurne 
1 Urtjain Bruynoghe, De Moeren 
2 Maunce Bouequez, Koksijde 
3 Jaak Weemaere, Alvenngem 
4 Albert Hendryckx, De Panne 
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Wij in de Volksunie 

Volksunie opent haar campagne 

Vic Anciaux 
bezoekt Torhout 
Dat de Torhoutse Volksunie de jongste t i jd weer barst van de levenskracht 
was voor de verkiezingen al duidelijk. Bewijs daarvan is het regelmatig ver
schijnend li j fblad 't Leeuwka Iets waar de andere politieke partijen nog steeds 
niet aan toe zijn Maar wie had gedacht dat de nationale voorzitter Vic Anciaux 
helemaal uit Brussel zou komen om in het heetst van de stri jd een extra-stoot 
te geven aan de campagne? 

Vandaag stelt VU ons het Torhoutse trio voor dat aan de verkiezingen deel
neemt Opvallend daarbij is dat oud en jong arm in arm gaan Paul Vlieghe 
staat (weer) op de senaatslijst maar Johan Cappelle (kamer) en Ward Baert 
(Provincie) zijn beiden nog niet eens 35 

Paul Vlieghe 
Deze in 1920 geboren apoteker heeft 
— van in zijn studententijd al — van 
heel nabij de Vlaamse Strijd gevolgd 
Met zijn heldere en zijn donkere da
gen Ondanks alles is Paul in zijn volk 
blijven geloven Zijn tegenstanders 
lukten er met in van hem een verbitterd 
man te maken 
Van bij de aanvang was Paul een van 
de „zware motoren achter de plaatse
lijke Volksunie waarvoor hij jarenlang 

Oostende-Gistel 
1 Marutis Zwaenepoel Gistel 
2 Christian Lambert Oostende 
3 Leon Dewulf Middelkerke 
4 Rika Remaut De Haan 
5 Jozef Debusschere Oostende 
6 Jozef Tommelein Oostende 
7 Andnes Demoen Oostende 
8 Leopold Margodt Ichtegem 
9 Mark Van Hecke Oostende 

10 Bernadette Van Coillie-Thysen 
Oostende 

11 Jaak Vandemeulebroucke Oost 
ende 

ROESELARE-ARR. 
TIELT 
Kamer 
1 Lode Van Biervliet Moorslede 
2 Geert Bourgeois Izegem 
3 Gustaaf Verkest Tielt 
4 Mark De Rammelaere Wingene 
5 Mik Babyion Roeselare 

Opvolgers 
1 Willy Persyn Wingene 
2 Jan Lefere Roeselare 
3 Noel Devos Dadizele-Moorslede 
4 Jaklien Blondeel-Mestdagh Ingel 

munster 
5 Odiel Devoldere Ardooie 
6 Maurits Dujardin Wakken 

Senaat 
1 Firmin Debussere Ledegem 
2 Herman Verslypen Tielt 

Opvolgers 
1 Lut Van Moerbeke-Versmeers 

Roeselare 
2 Enk Vandewalle Izegem 
3 Guido Nollet Meulebeke 
4 Jan Pieter Pillaert. Hooglede 

Provincie 

Roeselare 
1 Annie Pottie-t Kindt Roeselare 
2 Gerard Noterdaeme Roeselare 
3 Noel Devos Dadizele Moorslede 
4 Enk Lamsens Roeselare 
5 Jozef Terreyn Moorslede 
6 Firmin Debusschere Ledegem 

Izegem 
1 Pieter Deneuw Izegem 
2 Hugo Nollet Hooglede 
3 Jaklien Blondeel-Mestdagh 
4 Patnck Degroote Lichtervelde 
5 Emiel Verhelst Izegem 

Tielt 
1 Luk De Rammelaere Tielt 
2 Andre De Smedt Wakken 
3 José Verfaille Ooigem 
4 C^sar De Ceuninck Ardooie 
5 Guido Nollet Meulebeke 
6 Leon Houtteman Aarsele-Tielt 
7 Roger Tavernier Winqene 

gemeenteraadslid was Voor de man 
uit de straat zal Paul altijd de gulle apo
teker uit de Hofstraat blijven Vnende-
lijk en steeds bereid om te helpen 
Maar rechtlijnig wat zijn ideeën betreft 
Wat van Paul een man maakt die zelfs 
bij zijn tegenstanders respekt af 
dwingt HIJ staat derde op de VU 
senaatslijst 

Johan Cappelle 
Als het applaus overal te lande voor de 
Torhoutse toneelgroep losbarst zijn er 
maar weinigen die beseffen hoeveel 
uren werk achter de coulissen verricht 
zijn door Johan Cappelle Johan is zo 
voor heel wat verenigingen de noeste 
werker in alle stilte Denk maar aan de 
Missieknng en de Volksunieafdeling 
waar hij voorzitter is 
Johan IS er 35 en technisch bediende 
in de scheepselektronika Hij zegt van 
deze verkiezingen De arbeider en de 
bediende Daar doen we t voor Zij zip 
de grootste slachtoffers van de miljar 
dendans om het Waalse staal Hebben 
ze ooit wat gedaan voor onze 
scheepsbouw ons textiel en onze 
bouwnijverheid'^' 
Op het eerste gezicht is Johan een 
wat zwijgzame kerel met een onaf
scheidelijke pijp Maar wie hem beter 
kent respekteert in hem zijn eerlijk 
heid en zijn oprechtheid Op zijn 
woord kan je een huis bouwen Wat 
een feest maakt om met hem samen te 
werken 
HIJ staat yijfde plaatsvervanger op de 
kamerlijst 

Ward Baert 
Voor het eerst in de geschiedenis 
krijgt de Torhoutse VU de kans op een 
zetel in de provincieraad Die zou dan 
door Ward Baert moeten ingenomen 
worden Hij staat vierde op de lijst 
Ward IS er nauwelijks 32 Hij studeerde 
aan de Torhoutse normaalschool waar 
hij in de strijd voor de vernederland
sing van de Leuvense universiteit een 
belangrijke rol speelde Later ging hij 
aan het Antwerps conservatonum dik-
tie en voordrachtkunst studeren In 
1972 promoveerde hij daar als lau
reaat Ward IS leraar maar daarnaast is 
hij ook hard bezig in de journalistiek 
Zijn toneelkntieken worden gretig ge
lezen maar de laaste tijd kende vooral 
zijn artikel over het ontstaan van het 
Roelandslied aan het Torhoutse kloos 
ter veel sukses Hij is ook medewerker 
aan het Westvlaams tijdschnft Wij 
Wes t 

Eigenlijk hebben mijn vrouw Bram en 
Ole veel liever dat ik thuis blijf zegt 
Ward Maar voor deze verkiezingen 
moeten alle hens aan dek Er staat te 
veel op het spel En dat k>egnjpen ze 

Vic Anciaux komt_ 
Dat Volksunie met een stnjdplaats 
voor de provincie niet van plan was 
een makke campagne te voeren zie je 
zo Maar het hoogtepunt moet onge
twijfeld de meeting worden van 
woensdag 28 oktober in de zaal t Cen 
trum 
Uiteraard zullen de koplopers van de 
arrondissementele lijsten daar aanwe
zig zijn Voor de Kamer is dat Raf De-
clercq en voor de Senaat Guido Van 
In ZIJ zetten met Ward Baert een met 
altijd even ernstige babbel op over hoe 
het nu verder met Vlaanderen moet 
Maar in het eerste deel van de avond 
komt Vic Anciaux de nationale voorzit 
ter het VU-programma toelichten 
Torhout IS de enige plaats die Vic 
Anciaux in West Vlaanderen zal aan 
doen Blijkbaar stelt hij er prijs op 
persoonlijk kennis te maken met de tal 
njke studenten die hier school lopen 
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ADVERTENTIE 

tweede republikeinse 
konventie 

Antwerpen, zaal EIckerlyc, Franknjklei, zoncJag 25 oktober 1981 
Aanvang stipt om 1430 uur 
Organisatie Vlaamse Republikeinse Beweging 
M m v KVHV, Arbeid, VSV Turnhout, Harde Vlaamse Voerkern, 

VNSU. TAK, VRJ, VUJO 
Gast Rat der Hochdeutschen Volksgruppe (Oostkantons) 
Optreden Jef Burm 

folkgroep 't Ventiel 
Regie Diedenk Van Durme 
Omlijsting Wim Maes Werkgroep-film „De Spaanse en de Brabander" 
Spreken Bart Vandermoere, Walter Luyten, Luc Vandenbossche, 

Paul van Grembergen, Piet de Pauw 
Propaganda kaarten en raamaffiches, 

alle inlichtingen over bussen enz bij 
V R B - c / o Piet de Pauw, Soenenspark 24, 9820 GENT 
(091/212519) 

DOE MEE zo wordt onze Tweede Republikeinse Konventie een succes' 
DOE MEE bel of schnjf ons, in iedere stad en gemeente moet de 
republikeinse vrijheidsbel klinken' 

Bussen kontaktadressen 
(TIJDIG inschrijven a u b ) 

West-Vlaanderen 
BRUGGE 12 u achterzijde station - WINGENE 
kerk 1 2 u 3 0 - TIELT Markt 13 u Inschrijven 
Johan Van Waesberghe 050/31 2478 - Mark De 
Rammelaere 051/656424 
WERVIK Stadhuis 12 u - via Kortri jk en Ware-
gem Inschnjven Marnik Rosselle tel 056/ 
31 2908 of Herve Vandamme. 056/31 1825 
KORTRIJK Lieven Van den Bogaerde, 056/ 
3533 77 
WAREGEM Jons Meirlaen. 091/888674 

Limburg 
VOEREN inschrijven via Harde Vlaamse Voer
kern 
BILZEN BREE HASSELT TESSENDERLO kon 
takteer Lieve Verheyen 013/661510 of Edmond 
Rubens 011/41 1002. 

Kempen 
TURNHOUT Grote Markt 1 3 u 3 0 (via Geel) 
Inschrijven Herman Verachtert 014/417747 

Hageland 
AARSCHOT K.K. Kerk 12 u 15 - WESTERLO 

Markt 12 u 30 - OLEN Markt 12 u 40 Inschrijven 
Vic Meulenbergs 016/569334 

Brabant 
BRUSSEL Arduinkaai (KVS) 13 u Inschrijven 
Luc Van Biesen 02/731 01 78 - Dirk Vervenne 02 / 
5690231 
LEUVEN Oude Markt 13 u - via MECHELEN St -
Rombouts 13 u 30 Inschrijven Dirk Smitz, 016/ 
202582 - KVHV 016/22.9098 

Oost-Vlaanderen 
SINT-NIKLAAS Markt (stadhuis) 1 3 u 3 0 In
schnjven Frans Wijmeersch 031/7648 67 - Leo 
De MaesschaIck 031/7637 78 
AALST Esplanade 13 u 30 - bus via Buggenhout 
Inschrijven Koen De Cremer 053/21 11 40 - Raf 
Pieters 052/333160 
GENT St-Pietersstation 13 u Inschrijven Piet De 
Pauw 091/212519 

* KOM MEE MET DE BUS halve bussen kosten 
teveel ge ld ' 
* OOK IN GEVAL VAN VERKIEZINGEN OP 25 
OKTOBER ALLEN NAAR DE KONVENTIE' 
Precies op DIE dag is de eis Vlaanderen Vrij»" 
op zijn plaats 

Vanuit héél Vlaanderen zal je dus mee kunnen met één of 
andere bus In ons volgend nummer de volledige reisroute 
van alle bussen, zodat je vlot kan inschrijven 

(Adv 146) 
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OOST-VU\ANDEREN 
ARR. GENT-EEKLO 
Kamer 
1 Frans Baert, Gent 
2 Paul Van Grembergen, Ertvelde 
3 Huguette De Bleecker-Ingelaere, 

Gent 
4 Jules Schelstraete, Nevele 
5 Guido Van Den Kerchove, Aaher 
6 Ely Peirs, Zulte 
7 Lucien De Spnet, Wondelgem 
8 Alain Vervaet Waarschoot 
9 Freddy Van de Putte. Melle 

10 Guide Boone, Lochnst 
11 Guido Van den Berghe, St-Mar-

tens-Latem 
12 Willy De Rllecijn, Oostakker 
Opvolgers 

1 Paul Martens, Merelbeke 
2 Koen Van Meenen, Heusden-Des-

telbergen 
3 Mare Parewijck, Oosterzele 
4 Erwin Cambie, St-Martens-Latem 
5 Leve Daems-Buyst Manakerke 
6 Andre Martens, Zomergem 

Senaat 
1 Oswald Van Ooteghem Gent

brugge 
2 Guido Deroo, Gent 
3 Daniel Coppejans, Kaprijke 
4 José Van Oost Nevele 
5 Paul De Belie, Merelbeke 
6 Jef Maton, St-Martens-Latem 

Opvolgers 
1 Jef Van den Broecke, St-Denijs-

Westrem 
2 Jan Andnes, Heusden-Destelber-

gen 
3 Mare Van Grembergen Wachte-

beke 
4 Julien Vervaet Melle 
5 Robert De Pauw, Ertvelde 
6 Jan De Boever, De Pinte 

Provincie 

Gent 
1 Huguette De Bleecker-Ingelaere 

Gent 
2 Mare Stals Gent 
3 Johan Beke, Mariakerke 
4 Koen Baert Gent 
5 Adelheid De Milt-De Vleeschou-

wer. Drongen 
6 Jos Sleurs, St-Denijs-Westrem 
7 üeve Robert-Bogaert Gentbrug

ge 
8 Luc Van Grembergen, St-

Amandsberg 
9 Caria Depaepe-Brion, St-Amands-

berg 
10 Dirk Van Poucke, Zwijnaarde 
11 Mia Dienck, Gent 
12 Georgette Merckx-De Bruyne, Le-

deberg 
13 Maunts Van de Woestjne, Gent 
14 Willy Vermeulen, St-Amandsberg 
15 Hendnk Vertiesselt Gent 
16 Jef Rijckoort Gent 
17 Willy De Pillecijn, Oostakker 
18 Lueien De Spnet Wondelgem 

Eekio 
1 Guido De Pestel Oost-Eekio 
2 Dame! Coppejans, Kaprijke 
3 Jaak De Muynek, EekIo 
4 Mare Debbaut Adegem-Malde-

gem 
5 Paul Van Grembergen, Ertvelde 

Lochristi 
1 Georges Van Gijseghem Merel

beke 
2 Martin Covent Melle 
3 üly De Visscher-Boone, Loehnsti 
4 Roland Kerckaert Destelbergen 
5 Walter Guenter Gavere 
6 Mare Van Grembergen Wachte-

beke 

Deinze 
1 Jules Schelstraete, Nevele 
2 Eddy Dubois Maehelen Zulte 
3 Herman Maes, Deinze 
4 Jules Decaevele Eke-Nazareth 
5 August Persijn, Aalter 

Evergem 
1 Andre Martens, Zomergem 
2 Alain Vervaet Waarschoot 
3 Rita Delemarre-De Craene, Ertvel

de 
4 Paul Van Kerckhove, Sleidinge 

ARR. 
OUDENAARDE 
Kamer 
1 beven Bauwens, Brakel 
2 Simonne Callebaut-De Wolf Ron-

se 
3 Luc Hoeree, Oudenaarde 

Opvolgers 
1 Roland Van Heddegem, Ouden

aarde 
2 Nicole Matthys. Brakel 
3 Alfons De Sterke, Wortegem-Pe-

4 Philippe Willequet Klluisbergen 
5 Franz Vannieuwenhoven, Brakel 
6 Walter Ghezels, Zingem 

Provincie 

Oudenaarde 
1 Frans Van den heede. Oudenaar

de 
2 Gabriel Coryn, Kruishoutem 
3 Julius Vermeiren, Gent 
4 Alfons De Sterke, Wortegem-Pe-

tegem 

Ronse 
1 Freddy Seghers, Brakel 
2 Ene Callebaut Ronse 
3 Hubert Reynaert Zwalm 
4 Philipfje Willequet Kluisberg 

ARR. 
DENDERIVIONDE 

Kamer 
1 Jules Van Boxelaer, Wichelen 
2 Leona De Lamper Waasmunster 
3 Lutgart De Beul Dendermonde 
4 Marcel De Waele, Zele 

Opvolgers 
1 Johan De Mol, Lebbeke 
2 Luc De Ceuninck, Berlare 
3 Eliaan Crombeen, Serskamp 
4 Kns Van Acker, Kalken-Laarne 
5 Robert Verst Buggenhout 
6 Angie Quintelier Hamme 

Senaat 

Dendermonde-St.-Ni-
klaas 
1 Walter Peeters, Hamme 
2 Robert Van Ouyse, De Klinge 
3 Herman Van den Abbeele, 

Schoonaarde 
4 G De Paep, Everen 

Opvolgers 
1 Wies Goyvaerts, Beveren-Waas 
2 Antoon Keldermans, Buggenhout 
3 Raoul De Ryck, Temse 
4 Agnes Van der Steen, Dender

monde 
5 Antoon Baeckelandt Sinaai 
6 Alfons Rupus, Zele 

Provincie 

Dendermonde-Wetteren 
1 Herman Burghgrave, Grembergen 
2 Herman Van den Abbeele, 

Schoonaarde 
3 Andre De Ryeke, Kalken-Laarne 
4 Karel Uyttersprot Lebbeke 
5 Jean-Pierre Willems, Buggenhout 
6 Romain Peeters Massemen 
7 Eliaan Crombeen, Serskamp 
8 J Van Boxelaer, Wichelen 

Hamme, Zele 
1 Marcel De Waele, Zele 
2 Marcel Philip», Waasmunster 
3 Enk Van Hauwermaren, Berlare 
4 Walter Peeters, Hamme 

ARR. SINT-NIKLAAS 
Kamer 
1 Jan Verniers, St-Niklaas 
2 Nelly Maes, St-Niklaas 
3 Boudewijn Vlegels, Kieldrecht 
4 Freddy Merckx, Stekene 

Opvolgers 
1 Daan Anthuenis, St-Niklaas 
2 Lucie De Munck, St-Gillis-Waas 
3 Herman Tusschans, Lokeren 
4 Wemer Marevoet Temse 
5 Kamiel Van Mieghem Kruibeke 
6 Alfons üsarde, St-Niklaas 

Senaat 
1 Walter Peeters, Hamme 
2 Robert Van Duyse, De Klinge 
3 Herman Van Den Abbeele Schoo

naarde 
4 Guido De Paep, Beveren 

Opvolgers 
1 Alois Goyvaerts Beveren 
2 Antoon Keldermans, Buggenhout 
3 Raoul De Rijck, Temse 
4 Agnes Van Der Steen, Dender

monde 
5 Arthur Baeckelandt Sinaai 
6 Alfons Rupeus, Zele 

Provincie 

Beveren-Temse 
1 Atois Goyvaerts, Beveren 
2 Raoul De Rijck, Temse 
3 Robert Van Duyse, De Klinge 
4 Antoine Denert Bazel 
5 Emiel De Keulenaer, Kalklo 
6 Freddy Merckx Stekene 
7 G De Paep, Beveren 

St-Niklaas-Lokeren 
1 Leo Van Hoeylandt St-Niklaas 
2 Ene Everaert Daknam 
3 Amokl Varxiermeulen, Belsele 

4 Hector Van Der Loo, Nieuwkerken 
5 Daniel Anthuenis, St-Niklaas 
6 Alfons üsarde St-Niklaas 
7 Nelly Maes, St-Niklaas 

ARR. AALST 
Kamer 
1 Jan Caudron, Aalst 
2 Georgette de Kegel, Ninove 
3 Ghislain Hendenckx, Lede 
4 Jan de Vuyst Erpe-Mere 
5 Gustaaf Van der Biest Zandber

gen 
6 Willy Van Mossevelde Aalst 

Opvolgers 
1 Andre Geens, Zottegem 
2 Emiel Tavernier, Aalst 
3 Frans de Man, Denderhoutem 
4 Paul Gees, Geraardsbergen 
5 PPJ Van der Beke, Aalst 
6 Antoon Blommaert Gijzegem 

Senaat 
1 Germain de Rouck, Ronse 
2 Jules Hendenckx, Lede 
3 Wilfned De Metsenare, Dender

leeuw 
4 Jan De Neve, Aalst 

Opvolgers 
1 Urbain de Graeve, Erpe-Mere 
2 Jozef Cosijns, Oudenaarde 

3 Willy de Valck, Meldert 
4 Edgard Lambrecht Oudenaarde 
5 Lucien Standaert Lede 
6 Hubert Reinaerts, Munkzwalm 

Provincie 
Aalst 
1 Jules Hendenckx Lede 
2 Willy Van Mossevelde, Aalst 
3 Adi de Smet Terjoden 
4 Carlos de Brouwer, Erpe-Mere 
5 Andre Segers, Erembodegem 
6 Frans Jansegers, Herdersem 
7 Werner Levens, Aalst 
8 Daniel Denayer Aalst 

Geraardsbergen-Ninove 
1 Rita Borremans, Geraardsbergen 
2 Renaat Raes, Ninove 
3 Rudy Wuystermans, Gnmminge 
4 Magda De Smet Nederhasselt 
5 Luk Van Eesbeek, Denderleeuw 

Zottegem-Herzeie 
1 Willy Van den Bruelle, HaaKert 
2 Luk Fermon, Herzele 
3 Luc Oste, Zottegem 
4 André Hendnckx, Heldergem 
5 Herman Hermie, St-Lievens-Hou-

tem 

Arr. Brugge-Torhout 

Verkiezingsmeeting te Brugge 
Op zaterdag 31 oktober om 20 u 30 
gaat in het Koncertgebouw te Brugge 
de arr verkiezingsmeeting door Naast 
de voorstelling van de kandidaten en 
de klassieke toespraken zorgen we 
ook voor wat afwisseling door muziek 
en animatie We doen een warme 
oproep opdat het koncertgebouw bar
stensvol zou zitten 

Dezelfde zaterdag 31 oktober om 17 u 
gaat een „Jongeren-instuir door ook 
in het koncertgebouw te Brugge Op 
deze instuif kunnen jongeren alle mo
gelijke vragen stellen 

Anderstalige 

Oproep 
Blijf met aan de kant staan, daarvoor is 
er nu geen tijd meer Wij hebben veel 
werk en weinig handen Wie wil mee
werken in deze zo belangnjke weken 
kan kontakt opnemen met onze propa
gandaleider Toon Van Moerbeke, 
Bremlaan 13, 8200 Sint-Andries, tel 
31 6752 

Kiesfonds 
Niettegenstaande wij een sobere cam-
p>agne voeren komen we nog veel 
centen te kort Uw bijdrage, hoe klem 
ook, maakt het ons stukken gemakke
lijker U weet dat wij een onafhankelij
ke partij zijn, dat betekent echter ook 
dat we financieel onafhankelijk zijn 
Stort een bijdrage op reknr 476-
0039781-06 van het arr Brugge p/a 
Kamerheerstraat 15/3, 8310 St-Knjis 

met vermelding „kiesfonds" Nu reeds 
heel veel dank. 

Permanentje 
ledere dag telefonisch tijdens de werk
uren op het nr 335963 Het sekreta-
naat is open iedere dag van 19 u 30 
tot 21 u 30 en op zaterdag van 10 tot 
12 u 30 Zaterdagavond en zondag 
met 

Fietskaravaan 
Als milieuvnendelijke partij, ons be
wust van de knsis, orgamzeren we op 
maandag 2 november (vnje dag) een 
fietskaravaan door de binnenstad en in 
de randgemeenten We verzamelen 
om 13 u 30 aan het Astndpark Wij 
doen een dnngende oproep tot allen 
die nog fietsen kunnen om aanwezig te 
zijn 

Erwin Van Driessche, arr voorzitter 

telformulieren VU-meeting te Middelkerke 

te Leuven 
Tijdens de gemeenteraadsvergadenng 
interpelleerde senator Vandezande 
het gemeentebestuur van de stad Leu
ven betreffende de anderstalige for
mulieren van de volkstelling Deze for
mulieren waren in het Duits, het Frans 
en het Arabisch gesteld De burge
meester heeft iedere verantwoorde
lijkheid afgewezen en stelde de officie-
Ie tellers aansprakelijk omdat een tel
ler, die geen omslagen meer bezat van 
een bediende van het Nationaal Insti
tuut voor de Statistiek, tweetalige om
slagen meebracht De burgemeester 
zei dat het beste paard wel eens 
struikelt doch dat het geen overtreding 
was van de taalwet 

Op de vraag van senator Vandezande 
of de burgemeester met verantwoor
delijk was voor deze zaak, antwoordde 
hij bevestigend 

De minister van Ekonomische Zaken, 
hierover door senator Vandezande 
ondervraagd, bevestigde eveneens 
dat er geen Nederlandstalige omsla
gen meer ter beschikking waren en 
dat de Dienst zonder verder naden
ken tweetalige omslagen aan de teller 
bezorgde Hij pleit desaangaande ver
zachtende omstandigheden 

Hoe echter de tweetalige of Franstali
ge formulieren in het bezit kwamen 
van bepaalde inwoners van Leuven 
blijft voor de minister onopgelost 
Zo ziet men maar op welke onschuldi
ge wijze de taalwetten worden over
treden' 

Op donderdag 29 oktober ncht het 
arrondissement Oostende-Veume-
Diksmuide een Kiesmeeting in Deze 
gaat door in het Casino van Middelker
ke (en niet zoals vroeger aangekon
digd in het Kursaal te Oostende) 

De meetng begint om 20 u 30 en als 
sprekers werden Paul Van Grember
gen en Willy Kuypers gevraagd Johan 
Vandenberghe zorgt voor de muzikale 
omlijsting 
Groot-Oostende ncht een grabs bus

dienst in naar het Casino van Middel
kerke 
Vertrekuren Stene-dorp, Oudstnj-
dersplein om 19 uur, Stene-Conter-
dam (Glona) om 19 u 5, Stene, Gou-
welozestraat (H Hartkliniek) om 
19 u 10, Vuurtoren, Dr Moureaux-
laan (The BoaO om 19 u 20 (Cen
trum, C^nadaplein (gerechtshoO om 
19 u 30, Centrum, Klem Panjs om 
19 u 35, Cïentrum, Hoek Tortiout-
steenweg Elisabethlaan om 19 u 40, 
Manakerke, Derbylaan om 19 u 45 

WEST-VUtANDEREN 
OKTOBER 
23 IZEGEM Benefietavond ,Aktie tegen atoomwapens in La 

Verna Org Aktiekomitee tegen atoomwapens mmv VUJO 
24 lEPER VU-herfstbal in zaal Cieper Brugseweg te Sint Jan Ie 

per om 20 u Met d j Grizzly Music Show Inkom 90 fr 
24 GISTEL Jaarlijks VU-bal om 20 uur in feestzal Ten Putte met 

het orkest De Zeekanters Toegang 100 fr Voorverkoop 80 fr 
24 BRUGGE- Klem Brugse Kroegentocht Samenkomst om 20 uur 

in de Brugse kroeg „Vlissinghe", Blekersstraat 2 Org vzw 
Trefpunt Kosten 60 fr 

29 OOSTENDE VU-arrondissementele kiesmeeting in het Kursaal 
31 ALVERINGEM VU-meeting om 20 uur in feestzaal De Kroon te 

Hoogstade Gastspreker Vic Anciaux Boodschap voor de jeugd 
door Gilbert Vanoverschelde Julien Desseyn en Jaak Vande-
meulebroucke lichten het VU-verkiezingsprogramma toe 

31 BRUGGE-TORHOUT (ArrJ Om 17 uur Jeugdinstuif jongeren 
stellen politieke vragen Om 20 u 30 arr verkiezingsmeeting, poli-
tiek-muziek en animabe In het Koncertgebouw te Brugge 

NOVEMBER 

2 BRUGGE-TORHOUT. Fietskaravaan Verzamelen om 13u 30 
aan het Astndpark te Brugge 
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lepel & vork... 
BANKETBAKKERIJ 

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

Fijn gebak - suikerwaren -
ijstaarten. 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: 
dag. vers fruit en groenten. 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden. 

Koffiebranderij 
SAN O 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 
Menenstraat 376 

WEVELGEM 
Tel. 056-412922 

056-4181.68 
Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 

Alle grote wijnen 
rechtstreeks uit de kastelen. 

Degustaties en verkoop: 
elke vri jdag van 17 tot 19 u. 

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

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54.40.07 

/̂laandag gesloten • Rustieke 
sfeer 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel. 015-71.15.49 

Indus t r ië le 
b r o o d - e n ban t ce tbakken j 

R o o m i j s 

Wi i f r i ed B L A N C Q U A E R T 

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

Te l 091-67.57 12 

CORTIIALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

Ka t les t raa t 20, A A L S T 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Restaurant P A L M H O F 

Tafelhouder 
Specialiteit gerookte vis 

Goede wijn hoeft geen krans 
Schoolstraat 52 

Kapelle-op-den-Bos 
TeL 015/71.19.40 

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

^^mm^ 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O * fainill«zMk mM tradili.. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maurits GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel. 053-21 36.33 Tel. 031-36.56.54 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlei 61 

2280 GROBBENDONK 

TeL 014/51.21.48. 

Sluitingsdag maandagavond 
en dinsdag. 

FEESTZAAL 

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

Tel 02/767 45 76 

A l l e f e e s t e l i j k h e d e n . 
M o g e l i j k h e i d to t h u r e n v a n 

b e s t e k k e n 

EETHUIS -
FEESTZAAL I N G R I D 

Olensewreg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

teL 014/21.36.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 

CAPE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Lokaal «T S C H U U R K E > 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
^1lUl\ Deniokratische pi ijzen 

Uitciclozen dienstbetoon 

Kossolstei^nweg 58 
?2C0 Niilen - Tel 031/8188.41 

Beauvoori ise specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwelyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
te l 058/29 94,91 

Gesloten, vrijdag, behalve m se i ïoen 

Café Het V laams Hu is 

Bij Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 

Tel. 011-79.70.84. 

Kom és binnen waar Vlamin
gen thuis zijn. 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

FEESTZALEN - S A L O N S 

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

A.inncnicr ytin <ill(: ft.'Cstcn 
Ot)k vctluiMiKj v.in t,'if(.'l()('n(:f 

Scli i lclcisli; i, i l 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37-15 7? 

M tpu CTcnlioorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 
U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Drnnk- e» eethuis 

« W A L T R A » 
Arduuiknai 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219 52 12 

De vicr I rocvct i Vtin de Waltra 

f Vl.i.ims nt t hnrt v.in Brussel 
2 Je k.in er nlti/d parkeren 
3 Je knigl er nttiid wnt te eten 
4 De pnizen zi/n socmnf 

lepel & vork... 
DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEfVI 
Tel. 052/21.16.06 

Algemsne voeding, bieren, wijnen, l i
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wi jnea 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel. 054-3348.57 

Uw tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
TeL 02-532.54.81 

L o k a a l van d e V o l k s u n i e 

't Is een sp>ecialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De B e a u v o o r d s e pas te i " 

't Is de lichtst verteerbare. 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuurse vest 60. LEUVEN. Tel.: 
016-22.86.72. 
Kon. Astridlaan 85, KONTICH. Tel.: 
031-57 30.32. 
NieuvK Brugstraat 28. BRUSSEL Tel.: 
02-218.74,89. 

Brugse Baan 1, Mulste (056-71.1536) 

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

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min, van Heizelpark. 
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 + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks. 

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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ANTWERPEN 
GALERIJ DE KEIZER 

OKTOBER 

23 BORGERHOUT: Maandelijkse VU-ledenvergadering in zaal De 
Passer,Turnhoutsebaan 34. Om 20 u. 30. Gastspreker: Jef Maton 
over „Federalisme en Ekonomie". 

23 EKEREN: Mossel- en wijnfestijn om 20 uur in zaal „Den Boter
ham", Veltwijcklaan 23. Pnjs: 300 fr Organizatie: Vlaamse Vrien
denkring Ekeren. 

24 BERLAAR: VU-bal in zaal „Familia" te Berlaar-Heikant met het 
orkest „De Sioux" 

25 ANTWERPEN: Tweede Republikeinse Konventie m m v TAK. 
VUJO, VRJ, Arbeid. KVHV, VSV. Harde VI Voerkern VNSU 
O r g : Vlaamse Republikeinse Beweging. Om 14u 30 in zaal 
EIckerlyc 

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

30 WUUSTWEZEL: Verkiezingsmeeting met Hugo Schiltz, Frans 
Kuijpers, Bart Vandermare en Lode Rombouts in zaal Zodiac om 
20 u. ^ c 

31 ESSEN: Groot promotiebal nieuwe VU-atdeling met disco ,.l-a-
mily" en „Rockin Horse" in de parochiezaal van Horendonk. Om 
20 uur Inkom: 60-80 tr 
NOVEMBER 

7 KONTICH: Weense balnacht - jaarlijks bal van Vlaamse Kring 
Kontich. Om 20 u. 30 in Magdalenazaal, Kontich Centrum. Orkest: 
Los Palmos. Inkom: 150fr. 

7 LINT: 5de Leeuwkensbal om 21 uur in zaal Centrum. Orkest: 
Chris Edwards en de Savages 

OOST-VIAANDEREN 
OKTOBER 

23 DENDERMONDE (Arr.): Verkiezingsavond met voorstelling van 
kandidaten. Gevolgd door gezellig samenzijn voor alle leden en 
sympatizanten. Gastspreker Wim Jorissen. De samenkomst 
wordt opgeluisterd door de muzikale groep Pandoer Om 20 uur 
in zaal Wong te Berlare-Overmere (aan het Donkmeer). 

24 NEVELE: Vlaamse T-dansant in zaal Novy om 20 u 30 Studio 
Revolution speelt ten dans Voorverkoop: 80 fr Inkom: lOOfr. 

25 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 

29 DE PINTE-ZEVERGEM: Inhuldiging afdelingsvlag en verkiezings
meeting om 20 uur in zaal Flora, Baron de Gieylaan 12 te De Pinte. 
Gastspreker: Paul Van Grembergen. 

30 DEINZE: Huldiging van de h. Raymond Verstraeten, mevr De 
Caluwe-De Wael en de h Gilbert Neirynck Om 20u. 15 met 
etentje in Rossbrau, Markt, te Deinze. 

NOVEMBER 
11 RONSE-KLUISBERGEN-MAARKEDAL: Vlaamse hutsepot in 

de „Visvijvers" te Nukerke Kaart: 50 tr. geeft recht op tombola 
(4 kaarten = gratis Vlaamse hutsepot). 

BRABANT 
OKTOBER 

23 LENNIK: Opening tentoonstelling met recent werk van Mare Gy-
sels. Om 20 uur in het Gemeentehuis Opening door Carl 
Vandekerckhove. Innchters: vzw De Vlaamse Kring. 

24 HULDENBERG: Groot VU-bal in de gemeentezaal te Neerijse. 
om 20 uur 

24 WEERDE: Grote kaartavond om 20 uur in zaal „Alcazar', 
Damstraat 96. Inschrijven vanaf 19u. 30. Inleg 50 fr. Inrichters: 
VU-Weerde - Lode Desaeger gemeenteraadslid. 

27 LEUVEN: Debat over buitenlands beleid van België met W. Kuij
pers, H. De Croo, L Tobback en vermoedelijk M. Eyskens. Org.: 
Fakulteitskring van de soc. we t KUL. Om 20 uur in de Aula, 
Hogeschoolplein. 

30 LEUVEN (Arr) : Verkiezingsmeeting om 20 uur in Salons Geor
ges met als gastspreker Vic Anciaux. 

30 HULDENBERG: Eerste VUJO-vormingsavond De Vlaamse Be
weging, haar geschiedenis, haar beweegredenen Om 20 uur in 
zaal „Den Til" te Loonbeek. Spreker: Lieven Dehandschutter 

31 TILDONK: Volkse - struif- en tonspel - sjoelbak - zottebollen - op -
stelten - dansavond met D.J. Andrè, om 20 uur in zaal Familia 

NOVEMBER 

5 LEUVEN: Publiek verkiezingsdebat met Tobback, Sprokeels, 
Eyskens en Kuijpers. Om 20 u. 30 in Salons Georges. Org.: Vrije 
Radio Leuven. 

6 DUISBURG: Volksvergadering voor de Druivenstreek, aangaan
de de toestand in de druiven-, witloof- en bloementeelt. Om 20 uur 
in zaal „Julia en Jean-Claude", Kerkplaats 8 Sprekers: Willy Kuij
pers en Vic Anciaux 

6 BERTEM-LEEFDAAL: VU-ledenfeest om 20 u. 30 in de kantine 
van FC Vooruit te Leefdaal. 

Kanton Diest ontmoet VU-kandidaten 
Op maandag, 26 oktober zouden de 
VU-kandidaten Rob Vandezande (se-
naaO, Willy Kuijpers (kamer). Marcel 
Gemoets (provincie), Hilde Coremans 
(senaat). Dirk Van de Weyer, kamer 
en Herman Brems (provincie) graag 
leden en sympatizanten ontmoeten in 
„De Ster", cafè-restaurant Isabella-

plein 4 (aan basiliek) te Scherpenheu-
vel, tijdens een drink en een praatje. 
Zij verwachten u rond 20 uur. 
De leden van Scherpenheuvel-Zi-
chem vergaderen achteraf even af
zonderlijk om hun mening kenbaar te 
maken over de eerstvolgende ge
meenteraadsverkiezingen. 

Exclusiviteit: salons 
schilderijen 
lustrerie 

Openingsuren: 

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

kleinmeubelen 
geschenkart ikelen 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-5822222 

OCMW-Berchem 
(Antw.) 

Bij het openbaar centi-unn 
voor maatschappelijk welzijn 
van Berchem-Antwerpen is de 
betrekking vakant van diëtist of 
diëtiste. 

Leeftijd: minimum 18 jaar, 
maximum 45 jaar op datum van 
indiensttreding. 

De sollicitaties, vergezeld van 
een uittreksel uit het register 
der geboorteakten, een bewijs 
van Belgische nationaliteit, een 
getuigschrift van goed zedelijk 
gedrag, een door het gemeente
bestuur voor eensluidend ver
klaard afschrift van het diplo

ma, een militiegetuigschrift 
voor de mannelijke kandidaten 
en een bewijs van voorkeur
rechten zo men deze inroept, 
moeten toekomen uiterlijk op 
vrijdag 13 November 1981 om 
11 uur op het sekretariaat van 
het OCMW, Uitbreidingstraat 
322 te Berchem. 

Vereist diploma 
De kandidaten dienen in het 

bezit te zijn van het diploma van 
een hogere technische school 
met volledig leerplan, afdeling 
diëtiek. 

Inlichtingen kunnen op voor
meld adres bekomen worden. 

Telefoon: tel. 031-30.98.70, toe
stel 117. 

(Adv. 162) 

DE BRUSSELPOORT 

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

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

FVV-Vilvoorde 
op Chinese toer 
Op zaterdag 24 oktober om 15 uur 
brengt FVV-Vilvoorde een kjezoek 
aan het Chinees paviljoen te Laken. 
Paule Dewael zal ons wegwijs maken 
doorheen eeuwen Chinese dynas
tieën, en ons de produkten van deze 
hoogst verfijnde kuituur leren waar
deren. 
Wij spreken af om 14 u. 30 vóór de 
VTB op het Heldenplein 22 te Vilvoor
de, of om 14 u. 45 aan het Chinees 
Paviljoen te Laken. 
Deze aktiviteit staat open voor hee! 
het gezin én de bijdrage is beperkt tot 
30 fr. per persoon Inschrijven vooraf 
is niet noodzakelijk. 

vu-Lede: sterk 
vertegenwoordigd 
op de lijsten 
De VU-afdeling Lede levert drie kandi
daten voor de volgende verkiezingen: 

Jules Henderickx, schepen van Lede 
en provincieraadslid, is lijsttrekker 
voor de Provincie en 2de kandidaat op 
de Senaatslijst. 

Ghislain Henderickx klimt op naar de 
3de plaats op de Kamerlijst. 

Nieuweling in het gezelschap is Luc 
Standaert die de 5de plaats inneemt 
bij de plaatsvervangers Senaat. 

OOSTERSE TAPIJTEN 
Een a a n g e n a m e be legging 
Koop bij VLAMINGEN 
Koop in VERTROUWEN 

SELECTORIENT 
HOEILAART 

Henri Caron.s t raat 20-22, 1990 HOEILAART 
Tel. 02-657.39.39 

Om V beter te kunnen dienen... neem vooraf telefonisch 
afspraak. - 10% voor VU-leden. 

LIMBURG 
OKTOBER 

24 LOKSBERGEN-ZELEM-HALEN: VU-bal mei showorkest Ru
bens Club. Om 20 uur in zaal Marvana te Loksbergen, Toegang: 
80 fr. 

24 AS-NIEL: 3de bal van provincieraadslid Jos Truyen in zaal 
EIckerlyc te As. Toegang: 60 fr. Vanaf 20 u. 30. 

24 TONGEREN-MAASEIK (Arr) : VU-bal vanaf 20 uur in Pliniusfon-
tein te Tongeren. Toegang: 80 fr. Eregast: senator Wim Jorissen. 

24 KURINGEN: Kameraadschapsavond om 20 uur in zaal het 
Ontmoetingscentrum te Kuringen. Medewerking van het SMF 
Scheldekoor, Zang, dans en leute. 

30 LOMMEL: Rockpavond met The Gang en Lazy in zaal Lommel-
hof om 20 uur. Toegang: 80 f r Inr.: VUJO. 

Aanbevolen 
huizen 

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

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
T«l. 015-23.38.87. 

TEL 014-21.12,07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS. 

VIDEO-MASTER 

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 1 0 0 % 
fotolas 
nieuw en herstellingen, 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28.93,14 

M e u b e l m a g a z i j n e n 
DE KLEINE W I N S T 
te Niel. 
Anlwcrpstr.i.lt 164 177 
Stiilmeubelen + kleinmeubelen 
Ed Cl.ie.saenl.i.in 50-52 
ntle moderne meubelen. 
Tol 031 88 13 16 
Meer dan 3000 m2 toonzalen. 
"s Maandags gesloten. 

F i rma E B O - L Y B A E R T 

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

Polenslraaf 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.3333 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Goleni -de Gapaert., 
Molenstraat 45. 9300 Aalst 
Tel 053-703219 

Bal van Jules 
Henderickx: 
groot sukses 
Wat in de verwachtingen lag, is ge
beurd. Opnieuw was het VU-bal van 
schepen en provincieraadslid P. Jules 
Henderickx het grootste politieke bal in 
Lede. Er waren heel wat tafels en 
stoelen bijgeplaatst en de ruimte die 
anders ingenomen werd voor de 
VUJO-bar werd eveneens ingenomen 
voor zit- en staanplaatsen. Ray Franky 
en zijn orkest zorgden voor de 6de 
keer voor ambiance. Jan Galle had een 
prachtige tombola voorbereid en het 
opgekomen publiek was duidelijk in de 
beste stemming, zodat het ruim vijf uur 
in de ochtend was eer de laatste 
„feestgangers" de zaal verlieten. De 
politieke strekkingen, vertegenwoor
digd in de meerderheidsgroep, waren 
talrijk aanwezig. Alleen de CVP, vorige 
jaren ruim vertegenwoordigd, liet het 
afweten. 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouweri i 

Bnistraat 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 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tol 054 412589 

Wi | bouwen voor u sleutel op de deur. 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook medika-
Ie en anti-allergische matrassen. 

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

Handweverij „den boogaert" 
Veerie Van den Berghe, Groen
straat 3, Hekelgem, ,tel. 053-
66.84.91. Open elke woensdag en 

f zaterdag van 14 tot 19 uur. 
Handweefwerk, 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 Aaisi, Groenstraat 200. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkw/eg 8, 1760 RoosdaalStnj tem 

Tel 054-33 37 56 

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

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen. 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 031-8811 19 

Kleinlederwaren handtassen 
reisartikelen regenschermen 
handschoenen. 

GELD 

Onmiddelli jk te bekomen bij 
FINKAP.Veldstraat 12,9300 
AALST - Tel 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

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 Damiaanslraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames-, heren- en kmderkledmg 

P V B A D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

O p e n haarden 

Iel. 053-62.37.65 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45. 
1000 Brussel Tel.: 511.61.33 

Privé: 569.03 18 

Aankoop en verkoop van Hollandse. 
Luikse en Vlaamse meubelen van de 
17de en tSde eeuw. 
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 BOUWBEDRIJF 
Van d. B randen pvba 

Wuitenslaan 39. 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en pnjsofferte 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed-

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gra l i * pri j toHerta 

DUHASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24. 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

I D E L - Tel o n 53 43 49 

Getegenheidsgrj f iek Huwelijk • Ge
boorte • Zcifklevetide pl.ikb.nid en 
etiketten Houten drukletters - Rekln-
me-kalenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenslock 

Hereiitalsebaan 340 
D e u r n e Z Tel 210896 
Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 35 65 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 031-289314 

O O S T D U I N K E R K E 
V A K A N T I E A A N ZEE! 
Grote keus b e m e u b e l d e v i l la 's , appar
t emen ten en s tud io ' s te huur 
Op aanvraag grat is ka ta loog met 
f o to ' s 

WEST-L ITTORAL 
Leopo ld II laan 212. 
8458 Oos tdu inkerke 
Te le foon 058 51 26 29 
( W o e n s d a g ges lo ten) 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

WiiiragamsIrMi 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktinnnnerwerken. 
Gasthuisstraat 428 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL'BANKELINOEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • CerHrale 
verwarming • Houtkachels • JnlxHJW 

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten # Friqo's en 

Diepvriezers. 

D E KERAiy/IIEKKELDER 

Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

LUKOS p.v.b.a. 
Ringmappen - dokumenthouder -
pochetten - snelhechters - offerte
mappen 

Forlstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 49 3507 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief • 
stijlmeubelen en modern 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages. 

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 

Sparen, kredieten, verzekeringen, dienstbetoon 

ARGENTA 
lustrer ie 

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

mare 
de vriese 
bar. ruzettelddn 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
baan brugge-korlr i jk 

^;gr-jTnrT|^ P 
EN BROEKEN 

moeilijke maten, ^•: 
/akkundige retouche Iv 

groep argenta anders & sympathiek 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

8EDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 M O L 

014-31 1376 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meut)elen en 
borden + kunstvoorwerpen 

HJJJ.i|!l.m'.l|J.LWJ..ttWI.HJl|J:|.JJ.UW.lUI. 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groens t raa t 84, 2000 A N T W E R P E N 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KUNSTGEBIHEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 0643 
Na 18 u 4254642 

Georges DE RAS pvba 
Autocars, autobus. 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053-2136 36 
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24 m Mensen van bij ons 

TV-hoofdredakteur Jan Schodts: 

BRUSSEL — Tot 9 november zal 
er geen groot binnenlands poli
tiek nieuws meer zijn. Vanwege 
de regeringskrisis en de verkie
zingen, weet je wel. 
Zo werd een geplande konfronta-
tie tussen een unitarist (Geens) 
en een federalist (Schiltz) over 
de gewestvorming van het dui
dingsprogramma van de TV-
nieuwsdienst afgevoerd tot na
der order. 
Nadat Tindemans VU-ondervoor-
zitter Jef Maton in een staal-
debat wraakte, wordt de staalmi-
serie door de TV-nieuwsdienst al 
evenzeer maar op zijn beloop 
gelaten. Niet dat de TV-nieuws-
jongens momenteel met de vin
gers zouden draaien, want er 
wordt hard gewerkt aan een re
portage over het staaldossier, 
maar voorlopig is de TV-uitzen-
ding ervan slechts gepland voor 
half november. 
Momenteel dus, dames en heren 
van de politieke wereld, staat de 
klok van de BRT-journalisten stil. 
Feiten waar niet kan naast geke
ken worden komen nog wel in het 
journaal. Maar de hete (politieke) 
hangijzers worden angstvallig uit 
de weg gegaan. Geen TV-nieuws 
of duiding dus over het staal, 
over de gewestvorming, geen 
nieuws over de financiering van 
de verkiezingscampagne, geen 
vergelijking van partijprogram
ma's-
Nee, tot de dag na de verkiezin
gen doodgewoon alleen maar 
doodgewoon nieuws. En dat om 
wille van de heilige neutraliteit 
die de BRT poogt hoog te hou
den. Alleen de vrijdag vlak vóór 
de verkiezingen is er een politiek 
konfrontatiedebat, de laatste 
ronde, „waar de kleine partijen 
meer dan symbolisch zullen kun
nen vertegenwoordigd zijn'. En 
vooral is er ons alweer de zon
dag van de verkiezingen een 
spetterende „floorshow" vanuit 
studio 5 aan de Reyerslaan be
loofd. Hoofdredakteur-duiding 
Jan Schodts heeft de show-
touwtjes in handen. Vooraf zorgt 
de nieuwsdienst van Lucien 
Boussé wel even voor suspense-

,Jot 8-novembershow 
zijn politici ons onbemind 

nieuws met het op het scherm 
brengen (van halfvijf tot halfacht) 
van de allereerste verkiezings
uitslagen die bij Binnenlandse 
Zaken, bij Belga, bij IBM en in het 
omroepcentrum zelf binnenlo
pen. 

Maar het belangrijkste verkie
zingsmoment blijft de studio-
show, met camerageile politici en 
andere artiesten-

Ietwat preuts 
Jan Schodts: „Het is een vaste 
stelregel in verkiezingsperiodes al
les in het werk te stellen om 
verkapte propaganda op het 
scherm te weren. Eén van de 
belangrijkste ingrepen om zulks te 
bereiken, is het krampachtig we
ren van verkiezingskandidaten in 
onze programma's. Als een minis
ter een erg informatieve medede
ling heeft, kan er natuurlijk mis
schien een vraaggesprekje van af 
Een premier moet ook nog verslag 
kunnen uitbrengen over beslissin
gen van de kabinetsraad. En partij
voorzitters moeten toelichting 
kunnen geven over hun verkie
zingsprogramma. 
Maar voor het overige, tot 8 no
vember, alle gedrum van politici 
van het scherm afhouden. De pro
paganda komt best aan bod in de 
biezondere gastprogramma's die 
in deze periode aan de partijen 
toegewezen worden.." 
— Een en ander maakt dat de 
nieuwsmolen zo goed als stilge
zet wordt Behalve natuurlijk bui
tenlands nieuws, berichten over 
bomaanslagen, toename van het 
aantal werklozen, overlijden van 
bekende figuren-
Jan Schodts: „Binnenlandse hete 
hangijzers moeten wij inderdaad 
in een elektorale periode ietwat 
preuts behandelen. De politieke 
wereld is ook buiten verkiezings-
omstandigheden al zo kittelorig. 
Onze taak is het nu alleszins om 
via onze nieuwsprogramma's 
geen greintje politieke beïnvloe
ding te laten doorsijpelen. We 
moeten en willen neutraal blijven. 
Toegegeven, het zou natuurlijk 
spittanter zijn om precies in deze 

periode een reportage te brengen 
over bij voorbeeld de gelden die 
aan partijpropaganda besteed 
worden. 

Zo'n duiding over het elektoraal 
gebeuren zou onvermijdelijk beïn
vloedend werken, en dat kunnen 
wij ons niet veroorloven. Andere 
problemen behandelen zonder po
litici is evenzeer onwezenlijk Je 
kan het betreuren of niet, maar 
strenge objektiviteit inzake hete 
hangijzers is in verkiezingstijd niet 
haalbaar. Dus legt de nieuws-
dier)st zich bepaalde beperkingen 
op". 

— Op 8 november zelf, de dag 
van de verkiezingen, zal dan al
weer net het radikaal tegenover
gestelde geschieden. In de TV-
floorshow krijgen de politici dan 
uitgelezen „carte-blanche" om 
hun nummertjes op te voeren. 
Dan zullen er weer uren gevuld 
worden met elk zijn kleine waar
heid. 

Jan Schodts: „Deze uitzending 
van de TV-nieuwsdienst is van 
een zeer speciaal allooi Het is 
geen reportage, geen Panorama
uitzending. Het is een nieuwsuit
zending die inderdaad inherent is 
aan de stembusdag. Onze eerste 
zorg is zo snel mogelijk zoveel 
mogelijk verkiezingsuitslagen aan 
de kijker te serveren, waarbij al 
evenzeer getracht wordt om op 
ernstige basis, maar dan toch zo 
spoedig als het kan, een algemene 
trend aan te duiden in de uitslagen. 
Om voor dit belangrijk demokra-
tisch moment, dat verkiezingen 
toch wel zijn bij zoveel mogelijk 
mensen interesse te wekken, om
kaderen we uitslagen en duiding 
met showelementen. En datpolitk:i 
mee bekommerd zijn om de hap-
pening-toestanden kompleet te 
maken, dat kan ons slechts ver
heugen. De kiezers hebben toch 
het recht om met de politici waar
voor ze stemden op de dag dat de 
rekening wordt geprezenteerd, 
rechtstreeks kontakt te hebtien 
via het TV-scherm; al was het nog 
maar om nota te nemen van de re-
aktie van de belangrijkste nationa
le kandidaten". 

De Laatste Ronde 
— De BRT-neutraliteit is dus 
van aard om, nadat de stemloka
len gesloten zijn, alle registers 
open te trekken, duiding te geven 
tegen de sterren op, en politici in 
dichte drommen hun nummertje 
te laten opvoeren. 

Van nu tot 8 november gebiedt 
de neutraliteit dat konfrontatie 
van partijprogramma's, konfron
tatie van politici als de kouwe 
pest moet vermeden worden, en 
dat brandend-aktuele onderwer
pen (zoals staal en gewestvor
ming) tot na de stembusslag in 
de ijskast zitten. 

Jan Schodts: „Dat is nu eenmaal 
inderdaad zo. We moeten onszelf 
beperkingen opleggen, niet in het 
maken van duidingprogramma's, 
maar wel wat betreft het moment 
van de uitzending. Toch is op uw 
oprisping een ernstige korrektie 
nodig. De verschillende politieke 
frakties komen ook op TV aan bod 
middels de politieke gastprogram
ma's of bij gelegenheid van verkie-
zingskongressen en perskonfe-
rentjes. 

Anderzijds zorgt de TV-dienst-dui-
ding dit keer toch wel op het 
ultieme moment (namelijk vrijdag
avond voor de kiesdag) voor een 
orgelpunt in de elektorale wedren. 
Vrijdag 6 november gaat „De 
Laatste Ronde' op antenne. We 
pakken uit met een gloednieuwe 
formule. De afmattende (vooral 
voor de kijker) schaakmat-formule 
van „Kiezen of Delen" fiebben we 
laten varen. 

Dit keer geven we in één uitzen
ding de woordvoerders van de 
diverse partijen de kans om zelf te 
bepalen wat het onderwerp van 
hun ultieme verkiezingsbekvech-
ten moet zijn. Onze nieuwsploeg 
zal daarbij in dit groots debat 
evenweide dans leiden. Bij tottrek
king wordt een volgorde vastge
steld waarop de politici aan het 
woord komen. De nummer 1 mag 
aan zijn tegenspelers een zelfge
kozen vraag stellen (telkens een 
andere) waarop dezen anderhalve 

minuut de tijd hebben om te ant
woorden. 
De vraagsteller kan dan geduren
de twee minuten zijn konklusies 
trekken. Hetzelfde scenario wordt 
dan voor al de andere vraagstel
lers opgevoerd. 
Dan volgt een slotronde waarbij 
de TV-redaktie met vragen de 
dans leidt 
Ik zie niet in hoe op tebvisie een 
uitgerafelde vergelijking van ver
kiezingsprogramma's kan ge
maakt worden waar dan ook uit
eindelijk nog een kat naar kijkt 
We menen en hopen dat met deze 
nieuwe konfrontatieformule de be
langrijkste en meest frappante 
verschillende politieke visies van 
de Vlaamse partijen op een voor 
de kijker boeiende manier zullen 
met de vinger gewezen worden. 
Daarbij schieten we dan niets te 
kort in onze informatietaak, en 
hebben we ook sluitende garan
ties voor de BRT-neutraliteit". 

— Zal het ook na de verkiezin
gen gedaan zijn met „leder zijn 
waarheid?" 
Jan Schodts: „Zowel op die zon
dagmiddagformule als op de Kon-
frontatie-uitzendingen kwam enige 
sleet 
Op een redaktievergadering in juli 
hebben we een en ander stevig 
uitgepraat Als grote krachtlijn is 
daar uitgekomen dat nu door de 
dienst TV-duiding zal getracht 
worden om rond een omstreden 
onderwerp een face-a-face-opstel-
ling te verkrijgen en weer te geven 
op het scherm. Het tesis-antitesis-
spel zal voor de kijker méér ver
helderend werken dan het verwar
rend gedebateer dat we de jong
ste tijd moesten slikken". 

Momenteel houdt de TV-nieuws
dienst het evenwel bij het angst
vallig uit de weg lopen van politi
ci (hoewel we kunnen uitkijken 
hoeveel slippertjes er terzake 
gemaakt worden, al dan niet via 
Flandria-boottochtjes), terwijl 
kiezers en kandidaten het poli
tiek spel op 8 november zullen 
bekroond zien met een floor-
show in studio 5. 

(hds) 
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