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Werk en zekerheid door een Vlaamse staat!
Foto van de week

De ziende blinden
In een vraaggesprek met „Het Belang van Limburg"
heeft Mark Eyskens onthuld, dat hij verleden maandag in het geheim het bezoek ontving van deskundigen
van het Internationaal Monetair Fonds. De deskundigen bleken, aldus Eyskens, uitstekend ingelicht te zijn
over de Belgische situatie. Ze wezen er op dat België
tien jaar geleden een voorbeeldige betalingsbalans
had. „Nu bent u het land van West-Europa dat bet
snelst is afgetakeld", zegden ze. En ze wensten daarvoor een verklaring te horen uit de mond van de scheidende eerste minister.
Eyskens heeft hen, n a a r zijn eigen zeggen, geantwoord
dat België een open en dus kwetsbaar land is, met
verouderde industriële strukturen. De hoofdreden
voor het snel verval omschreef hij aldus: „De ekonomische krisis is hier samengevallen met een institutionele krisis. De kommunautaire spanningen maakten het
onmogelijk om koherent te reageren.
Daarenboven
groeiden Vlaanderen en Wallonië uiteen wat het te
voeren krisisbeleid betreft. Dit alles heeft geleid tot de
ineenstorting".
Het loont de moeite, even stil te staan bij deze verklaring. Ten overstaan van buitenlandse financiële deskundigen, die hoogst verontrust komen kijken wat er
in godsnaam met België a a n de h a n d is, moet de eerste
minister bekennen dat dit land sterft a a n de Belgische
ziekte: Vlaanderen en Wallonië zijn het roerend
oneens over het te voeren krisisbeleid en groeien
steeds verder uiteen, waardoor een samenhangend
beleid onmogelijk is.
Het is een bekentenis die kan tellen. Ze bevestigt
volkomen, wat de Volksunie reeds jaren stelt
Des te onthutsender is, dat deze betekenis niet gevolgd
wordt door de logische konklusie. Uit de door Eyskens
gestelde diagnose k a n m a a r één terapie volgeni aangezien Vlaanderen en WaUonië het roerend oneens
zijn en m e k a a r zozeer hinderen dat ze samen ten onder gaan, moet a a n Vlaanderen én a a n Wallonië
onverwijld de kans geboden om, ieder met eigen
middelen, de zelfgekozen weg te gaan.
Eyskens is het schoolvoorbeeld van wat men een
ziende blinde noemt: hij ziet de doolhof, m a a r niet de
uitweg.
Deze blindheid-met-de-ogen-open is niet alleen typisch voor hemzelf, m a a r voor zijn hele partij. Men
leze er het verkiezingsprogramma en het herstelplan
van de CVP op n a : het is niet allemaal kletskoek wat
d a a r staat, menig standpunt is de evidentie zelf, en het
ontbreekt ^ I f s niet a a n waardevolle suggesties. Alleen dit: bet beleid dat de CVP voorstaat — en hetzelfde geldt trouwens voor het beleid dat de P W voorstetat
en zelfs dat van de SP — is niet a a n v a a r d b a a r voor de
Walen, z a l d ö ö f de Walen hardnekkig verworpen
worden en is ni6t%itvoerbaar samen met Wallonië.
Op de hamvraag-geeft Mark Eyskens, geeft de CVP en
geven evenminae twee overige Vlaamse kleurpartijen
een antwoord^ Wél integendeel: zij leggen er de nadruk op dat de kommunautaire dossiers nu resoluut
moeten opzijgelegd worden en dat alle aandacht moet
gaan n a a r het bestrijden van de krisis. Ziende blinden,
die hardnekkig yoorbijstrompelen. De ijzeren logika
zegt inmiers dat, wanneer er niets gedaan wordt a a n
de grondoorzaak van het snelle Belgisch verval (en
Eyskens heeft die grondoorzaak duidelijk erkend en
omschreven), een koherent regeringsbeleid in de toekomst even onmogelijk zal zijn als La het verleden. De
rest is kurieren am Symptom, op weg n a a r de begrafenis.
Alleen de Volksunie ontvdjkt de h a m v r a a g n i e t Integendeel: zij stelt centraal dat iedere kans op herstel
verkeken wordt, als Vlaanderen en Wallonië niet zélf
hun zaken beredderen, ieder op eigen kosten.
De keuze is dan ook inderdaad: Vlaamse welvaart of
Belgische
armoede.
(tvo)

Leeuwevlaggen, de leuze van de IJzertoren „Nooit meer oorlog", de aloude VOSsenvlag uit
Leuven: op verschillende plaatsen in de vredesbetoging werd de aanwezigheid van vele Vlaamsnationalisten en VU-mandatarissen opgemerkt
Lees ook „Deze week dit" op biz. 3

Twee maten en gewichten
Reeds vorige week vrijdag tijdens hun betoging in Brussel zag het er
naar uit dat de 20.000 manifesterende bouwvakkers er aan waren voor
hun moeite. Premier Eyskens liet na de kabinetsraad verstaan dat er
geen cent kan toegereikt worden voor het Sociaal Bouwvakkersfonds
dat één dezer weken zonder geld dreigt te vallen.
Inmiddels gaat de ontslagnemende regering evenwel zonder verpinken door met het toekennen van miljarden aan kapseizende Waalse
staalbedrijven. Een en ander geschiedt trouwens eens te meer op
basis van een ministeriële elektorale koehandel. Dat vice-premier
Mathot en zijn PS-kollega's de regeringszaken vlot mee helpen „afhandelen" spreekt boekdelen over de „lopende" geldtransakties ten
gunste van het Waalse gewest
Bekijken we alleen het sociaal zieltoogt als gevolg van een kortaspekt van de reddingsoperaties zichtig beleid, terwijl de bouw in de
voor de grote nationale sektoren, put werd geduwd door de gekjdan blijkt de obstruktie van de honger van de overheid die het
Waalse socialisten ingegeven te krediet peperduur maakte, terwijl
zijn om de afvloeiing van 1.500 de bouw bovendien tientallen anwerknemers in het staal tegen te dere toeleveringsbedrijven in de
gaan. Inmiddels zijn er (overwe- miserie meesleurt
gend in Vlaanderen) 85 000 werk- De politiek van twee maten en
loze bouviwakkers. Dat betekent twee gewichten (en alweer ten
één bouv^rvakker op de drie die nadele van de Vlaamse werknezonder job zit Of nog anders en mers) blijkt ook nog uit het lot dat
nog scherper gesteld: één werklo- de textielsektor wordt beschoren.
ze op de twee is een bouwvakar- In de voorbije jaren vielen nagenoeg 75.000 textielwerknemers
beklerl
Welk is dan in feite de ekonoml- zonder werk, en volgens een vijfsche sektor die het meest hulpbe- jarenplan moeten in de loop van
hoevend is?... Daar komt nog bij de volgende vier jaren nog zo'n
dat de staalnijverheid in Wallonië 23.000 betrekkingen verdwijnen..

Het herstelplan voor de textiel- en
kledingnijverheid zit nu al enkele
jaren in de koelkast Honderdduizend afdankingen zijn er het gevolg van. Ook 85.000 bouwvakkers staan op straat Maar mlljardensteun blijft onverminderd toegekend op de simpele eis van de
Waalse socialisten voor jobs voor
1.500 staalarbeiders.
De enige redding voor de Vlaamse werknemers is de konsekwent
doorgedreven regionallzering, ook
van de nog nationaal gehouden
ekonomische sektoren. Maar de
Waalse zusterpartij van de CVP
heeft al te verstaan gegeven dat
hier hoegenaamd geen sprake
kan van zijn. En CVP-voorzitter
Tindemans verdedigt hardnekkig
eenzelfde unitaire beleidsoptie:
een solidariteitspolitiek die er alleen maar In bestaat geld van de
Vlaamse gemeenschap naar zieke
Waalse sektoren over te pompen.
Na de verkiezingen van 8 novenv
ber zal dat spelletje onverminderd
voortduren tenzij de kiezer de
Vlaamse regeringspartijen van de
regering-Martens duchtig afstraft
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Brieven

omstandigheden en zulks tot 40 jaar
na het uitbreken van de jongste wereldooriog. „Chapeau!" voor de geslepenheid van onze tegenstrevers, dit
moet ik wel zeggen.
Ten tweede: De sectaire politiek, volledig buitenvolks, die de „zwarten",
getroffen door een hatelijke en onbarmhartige repressie eveneens gedurende bijna 40 jaar steeds gevolgd
hebben. O p deze manier werd een
groot deel van de beste krachten van
het Vlaamse volk uitgeschakeld en
trokken deze zich verbitterd terug in
getto- en clanvorming en in zulke
mate gefrustreerd dat ze enkel nog
bekwaam zijn om zich tot hun laatste
adem in oppositie te veriustigen.
Ondertussen zagen w e de solidariteit
bij de Walen en de Brusselaars
steeds maar groeien (RW-FDF overal
tezamen op de lijst) en zijn wij verwonderd dat ze victorie kraaien!
Wat zijn wij toch eigenzinnige en
koppige dwazen!
J.D.P., Brugge

ALFABETISERING
In deze periode voor de paHementaire verkiezingen willen wij de aandacht
vestigen op het volgende: naar onze
schatting zijn er in Vlaanderen
200.000 normaalbegaafde
Nederlandstalige volwassenen die niet kunnen lezen of schrijven. Deze mensen
blijven verstoken van het grootste
gedeelte van de informatie die nodig
is om door een gefundeerde keuze
volwaardig deel te nemen aan onze
demokratie.
Het alfabetizeringswerk in Vlaanderen (verenigd in de Stuurgroep Alfen
betizering Vlaanderen) is sinds 1979
bezig analfabeten te leren lezen en
schrijven in kleine lees- en schrijfgroepen. O p dit moment leren zevenhonderd mensen lezen en schrijven in
zeventien organizaties verspreid over
gans Vlaanderen. Dit werk blijft gebeuren door het entoesiasme van
bijna tweehonderd vrijwilligers.
Dit entoesiasme staat echter schril in
tegenstelling met de marginale steun
die de nationale overheid aan dit werk
tot nu toe verleent Daarom durven
wij u — zeker nu — vragen alles in
het werk te sellen om het alfabetizeringswerk in Vlaanderen een echte
kans tot ontwikkeling te geven.
'

Alfabetizering Vlaanderen
v ^ w . Werf 8, Dendermonde

OOK ANTWERPEN
Na het lezen van de lezersbrief „En
Leopoldsburg?", „Wij" van 22 oktober,
wil ik u langs deze w e g over het
volgende inlichten. Ook bij ons in het
Antwerpse bestaan er faciliteiten.
In de stedelijke balletschool (KNS) zijn
verschillende franstalige Brusselaars
ingeschreven. (Er bestaat nochtans
een franstalige balletschool in Brusseü
D e school is 2 maanden bezig en nog
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steeds krijgen de kinderen sommige
vakken tweetalig. De juffrouw begint in
't Nederiands en vervolgt en eindigt in
het Frans ten nadele van onze kinderen die maar de helft begrijpen. Als een
Nederiandstalig kind een gelezen boek
in het kort voor de klas moet komen
vertellen zitten de franstaligen te babbelen, enz... Waarom worden zij niet tot
de orde geroepen?
In het gevang van de Begijnenstraat
doet men de zondagmis voor de gevangenen tweetalig. Ook het evangelie, homilie en preek (zelf bijgewoond).
Als ik de aalmoezenier hierop attent
maakte zegde hij dat dit voor de
vreemdelingen was, waarop mijn antw o o r d : „Dan toch maar alleen voor de
franssprekende vreemdelingen". Kan
daar niet wat tegen gedaan worden?
Naam en adres op
de redaktie bekend

TE NEMEN OF
TE LATEN!
Vrijheid, gelijkheid en broederiijkheid,
onder dit motto ontstond in 1830 het
Koninkrijk België.
Dat hier geen gelijkheid en broederiijkheid heersen, bleek al vlug. De tegenstelling op sociaal, ekonomisch en taalkundig vlak tussen het Noorden en het
Zuiden stond elke vorm van samenwerking in de weg. In de taaigrensgebieden en in het hartje van het land
ontstond zelfs haat en vijandschap.
Grondwettelijk is België ook een vrij
land. Elke Belg is vrij van meningsuiting. Dat kan hij vanaf de leeftijd van
18 jaar door een stem voor de partij
die zijn standpunt het best benadert
W a t gebeurt er nu? De meeste Vlamingen zijn (passief) katoliek. Sommigen durven zichzelf zelfs socialist noemen. W a t deze twee partijen in het
Vlaamse land ook maar doen of voorstellen heeft geen belang. Dat de
Christelijke Volkspartij nu al 151 jaar
een onkristelijk en onrechtvaardig beleid v o e r t deert de gewone Vlaming
niet hij is katoliek en stemt voor de
partij wiens naam een „ C " draagt
Amen en u i t Immers, deze partij is de
sterkste van het land, wat wil je? Z o
maakt de gewone Vlaming gebruik van
zijn vrijheid van meningsuiting. Het is
spijtig, maar deze Vlamingen zijn kuddelopers I
Hopelijk voor de Volksunie heeft de
ekonomische recessie met zijn pijnlijke
gevolgen de mensen meer tot nadenken gestemd. Zullen de 400.000 werklozen zich geen vragen gaan stellen
over hun toekomst? Deze bezinning
moet leiden tot een stem op 8 nov.
voor een ander en nieuw beleid, voor
verzekerde welvaart in Vlaanderen, in
plaats van verder de Belgische diepte
in te gaan. Het is te nemen of te laten!
M.V.D.A,, Helst-op-den-Berg

CVP, P W EN DE VREDE
Dat de P W van geld niet vies is werd
al een heel tijdje bevestigd door haar
onvoorwaardelijk knikken voor de argumenten van militaire beroepsidioten
uit de V S A . Maar met de C V P is het
weer eens warm en koud blazen. Wie
maandag II. aandachtig luisterde naar
,Aktueer' was verbaasd over de drogredenering van Janus Tindemans. Ik
fioop dat de tienduizenden trouw
CVP-stemmende A C W en Pax Christi-

mensen goed naar die dubbelzinnige
praat hebben geluisterd. Deze C V P
heeft van de boodschap van Kristus
niets begrepen en ze gebruikt zijn
naam ten onrechte in haar „C".
Zoals de P W , aanvaardt de top van
de C V P blindelings de redenering dat
vrede alleen mogelijk zou zijn door
zich tot de tanden te wapenen. Maar
tegen wie moeten wij ons wapenen?
Tegen een bondgenoot die in '40-'45
miljoenen mensen verioor en zo met
ons de ooriog hielp winnen? Tegen
een vijand, die binnen zijn door onze
vrienden aan hem verkochte zone,
zoveel last heeft en te vrezen heeft dat
zelfs een krankzinnige dwaas het niet
zou wagen onze zone met wapens aan
te vallen? Tegen een vijand, die honderden kibmeter in het (Josten bibbert
van schrik voor de Qiinezen?
Ons enige wap>en, dat w e moeten
sterk maken is bewijzen dat onze
opvatting over de maatschappij menselijk'gesproken beter is dan die van
onze bondgenoten van '40-'45. Het is
bij ons verre van perfekt maar het is er
toch b)eter dan bij de Polen, de Hongaren, enz.
En omdat het bij ons beter is en ginder
slechter, heeft Rusland al zorgen genoeg om zijn vrienden in bedwang te
houden. Zoals Amerika zich eens extra
zou mogen inspannen om zijn vrienden in b.v. Zuid-Amerika een beetje te
leren wat demokratie is. O m ons hoeven ze zich geen zorgen te maken. W e
willen eeriijk meewerken in de Navo
om een leger met o.a een defensieve
opdracht in stand te houden.
Maar offensief weigeren w e ons op te
stellen. Dat willen bepaalde militaire
beroepsidioten, die denken dat ze
schaak spelen met levende pionnen.
G.H„ Brussel

„WEE DE
OVERWONNENENT
D e atmosfeer te Komen in de tvuitzendingen „De heksen van Komen"
(Panorama 16.10.81) en „Komens Nederiands
schooltje"
(Terioops
17.10.81) is m.i. een herhaling van het
scenario anno 1932.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen
van toen behaalde een Vlaamse progressieve lijst ruim 300 stemmen van
de Vlaamse Komenaars. Het resultaat
werd feestelijk genegeerd tijdens een
optocht van franskiljonse tegenstrevers. Bij deze gelegenheid werd everv
eens een voorname Vlaming te Komen, vader van twaalf kinderen, als
pop o p de brandstapel van de marktplaats verbrand.
Deze anekdote en de bevrijdingsroes
van 1944 (waarbij ± 50 Vlamingen
gevangen werden gezet in het stadhuis te Komen) tonen tot waar verfranste fanatici kunnen afdwalen. Volgens de talentelling van 1947 (cfr.
taalgrenskomitee W.-VÜ telde Komen
4589 nederlandssprekenden, zijnde
59 % van de bevolking. Het labeurwerk gepresteerd door een kern radikale Vlamingen, werd in 1960 door de
traditionelen in de flank getroffen.
Inzake Nederiandstalig onderwijs in de
taalgrensgemeenten, voorzag a r t 3 en
22 van de wet van 14 juli 1932, dat vanaf het 2de en 5de studiejaar lager
onderwijs, een didaktische leergang
van de tweede landstaal diende onder-

richt Dienaangaande werd het schepenkollege te Komen in 1942 geadviseerd, de wet toe te passen door een
bijzondere leraar Nederiands in de
gemeentescholen aan te stellen.
Een rabiate wallingant kwam na de
bevrijding voor de krijgsraad verklaren
dat de schepen van Openbaar Onderwijs en bewuste Vlaming, Hector Verbeke, de uurrooster Nederlandse taal
op onwettige wijze had gewijzigd. Die
leraar werd tevens uit zijn funktie
ontzet!
„L'Histoire se répète", maar helaas,
Brennus motiveerde reeds 350 jaar
voor Kristus zijn machtsmisbruik met
de twee woorden: „Vae victis"...
AJ.V„ Kortrijk

DE WARE INZET
W e leven in een staat waarvan het bestuur bij zijn stichting totaal Franstalig
was, al wat de Vlamingen moesten
doen was werken en buigen. Na 85
jaar bestaan was ons leger in 1914 nog
totaal onder Frans bevel. Als onze
Vlaamse soldaten hun recht eisen, was
het antwoord van koning en regering
„Vecht en zwijgt". Jaren nadien is
verbetering ingetreden, onder druk
van strijdende Vlamingen, drukkingsgroepen en de Vlaams Nationalistische Partij. De drie oude kleurpartijen
zijn zo gezegd gesplitst in 2 of 3
zelfstandige partijen, maar er is nog
altijd een unitaire binding onder Vlaamse druk en ook door de Waalse leiders
hebben ze een federalisme-zondermacht ingevoerd met dan nog een
derde gewest als boeman. W i e een
sterke Vlaamse staat wil, waar de
Vlaamse miljoenen voor eigen industrie en volk worden ingezet kiest
Volksunie en laat zich niet bedotten
door de valse beloften van de kleurpartijen. Hun enig doel is het tweedelig
federalisme te remmen!
A.V, Wevelgem

W I J ontvangen graag brieven van
onze lezers, als ze ondertekend zijn
Naamloze brieven gaan de scheurmand m. evenals scheld- en smaadbneven De andere publiceren wij,
naargelang er plaats beschikbaar is
V>/i| behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen
De opinie, vertolkt in een lezersbrief.
IS niet noodzakeli|k de onze
De redaktie
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OUDE LIEDJES BEU!
Zoals in het verieden worden wij terug
opgepompt met allerlei slogans. Dit is
het oude liedje dat wij al zolang gewoon zijn. Het Vlaamse volk wordt
ervan bewust dat men altijd aandraaft
met woorden maar wat de daden
betreft: niets voor Vlaanderen, alles
voor Wallonië. W o r d t de Vlaamse kiezer het nog niet beu getergd en gemolken te worden door eigen Vlaamse
ministers en voorzitters van de drie
traditionele partijen? Laat de oogklepjaen vallen en geef ze 8 november een
klinkend antwoord op hun slogans.
Wij, Vlamingen, eisen werk in eigen
streek, ons geld in eigen handen. Zelfbestuur voor Vlaanderen, Amnestie
los van alle politieke partijen en pressiegroepen.
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De verschillende partij-programma's
over de matiging
De bom in het Antv*/erpse diamantcentrum
Tegenstellingen in de V.U.
Mare Galle - In memoriam Paul Snoek
Dossier: kuituur in India
Knacks boekenbijlage:
18 bladzijden over boeken en auteurs
n.a.v. de Antv»/erpse Boekenbeurs
nu In Knack: 45 fr.

Dat alleen kan ons de Volksunie bezorgen!
H.V, Kortrijk

KOPPIGE DWAZEN
Volgens mijn bescheiden mening zijn
ér twee hoofdredenen waarom de
V U heden ten dage, hoe onbegrijpelijk ook, nog zo weinig politieke macht
'bezit en er nooit in geslaagd is de
massa van het volk te begeesteren en
mee te slepen.
Ten eerste: de geraffineerdheid van
onze tegenstanders die er in geslaagd
zijn gedurende verschillende decennia de Vlaamse nationale beweging
voor de gewone volksmens te vereenzelvigen met bepaalde oorlogs-

o

voor een gratis proefnummer
sturen naar Knack, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare
Naam
Adres
Postnr.
Gemeente

m

Mensen

Undemans en Undemans

In de vredesbetoging verleden
zondag werd een spandoek meegedragen met de slogan „liever
Undemans dan Tindemans".
Ignaas Undemans Is hoofd van
de studiedienst van het ACV en
voorzitter van Pax Christi. Vooral
in deze laatste funktie is hij gekend als pacifist en tegenstander
van atoomwapens. Leo Tindemans is uiteraard voorzitter van
de CVP, een partij die schittert
door beginselloosheid ook inzake vrede en ontwapening.
Aan het weekblad „Humo" verklaarde de Pax Christi-voorzitter
vorige week: „Mijnheer Tindemans is inlionsekwent De morele beginselen die hij in zijn
dagelijkse politiek aanlegt, zou
hij met dezelfde konsekwentie
ook op de ontwapeningsproblematiek moeten toepassen". En
Undemans vervolgde: „De kristen-demokratie heeft sinds de
helft van de jaren zestig geen
geschiedenis meer geschreven.
De Gasperi, Schumann en Adenauer zijn al lang dood en voorlopig zie ik geen nieuwe Ade-

nauers opduiken, zeker niet in
België'.

Eyskens:
staaldossier
nu afhandelen
Eerste-minister Eyskens heeft
verleden week vrijdag meegedeeld, dat de regering al de staaldossiers — waaronder het miljardendossier Cockerill-Sambre
— nog vóór de verkiezingen zal
afhandelen. Het ligt in de bedoeling, de zaak op het kernkabinet
van 3 november af te ronden.
Tegelijkertijd met deze mededeling werd bekend, dat een lening
met staatswaarborg ten belope
van 180 miljoen dollar werd afgesloten bij een Zwitsers consortium, ten bate van CockerillSambre-

Willy Claes
te Charleroi
Minister van Ekonomische Zaken
Willy Claes vond in zijn drukbezet-

Deze week dit...
De betoging tegen de
kernbewapening, vorige zondag
te Brussel, was gewoonweg
indrukwekkend. Ver boven alle
verwachtingen. Geen zinnig
mens kan dit loochenen. Enkele
totaal onbekende mensen
vormen een komltee en roepen
de bevolking op een
zondagnamiddag samen te
komen in de straten van Brussel.
Bijna spontaan wordt die oproep
beantwoord door pakweg 100 a
150.000 mannen en vrouwen.
Dergelijke massa kan men niet
wegsmalen als enkele
anarchistische of linkse,
verdachte groepjes. Hier durf ik
gewagen van een ware
beweging. Hier werd het bewijs
geleverd van een intense onrust
in Vlaanderen. Want het was in
zeer grote mate een Vlaamse
betoging.
Ongetwijfeld waren er nog
enkele duizenden meer
opgekomen, was er niet de
achterdocht geweest
onverhoeds betrokken te
worden in een door rode
vlaggen overheerste optocht
W e hebben dergelijk misbruik
van veel goede bedoelingen in
het verleden immers
meegemaakt Maar neen, die
vrees was ongegrond. Des te
meer verheug ik me in het
sukses. Het was een waardige
betoging, waarin evenwichtig de

afkeer werd uitgedrukt tegen
elke opstelling van
atoomwapens, zowel langs de
ene als de andere kant van het
Uzeren Gordijn.
Ik hoop dat de politieke leiders,
die de toekomst van het
wereldgebeuren in hun hand
hebben, niet al te zeer
afgescheiden in een ivoren toren
leven en de onrustige angst van
het volk aanvoelen. Ik deel die
angst wanneer ik denk aan ons
volk en vooral aan de jongeren.
Hun verwachtingen zijn al niet
hoog gespannen. Hun
vooruitzichten zijn niet erg
rooskleurig in een sociaalekonomische krisistijd. Welke
hoop kunnen zij stellen op
morgen in een wereld waar de
vrede gebaseerd zou zijn op de
afschrikking door opstapeling
van mensdom vernietigende
wapens?
Hoe kunnen die jongeren
geloven in een maatschappij, die
toelaat dat dagelijks miljoenen
mensen sterven van honger,
terwijl miljarden dollars of
roebels besteed worden aan
een afschrikwekkend moordtuig?
Steeds meer in aantal en „beter"
in kwaliteit wat wil zeggen: nog
sterker, dieper en breder
vernietigend.
Altijd heb ik voorgehouden dat
wij, Vlaams-nationalisten, moeten

leven tussen ons volk, als vissen
in het water.
Wij moeten, allicht niet konform
aan de zogenaamd grote (?)
politiek, in staat zijn het
ongenoegen van dit volk op te
vangen. Als klein volk in de
wereld kunnen en moeten wij de
vredesgedachte gestalte geven
en als uitdrukkelijke wil op de
koude onderhandelingstafel van
de wereldbonzen leggen. Onze
vredesgedachte was trouwens
de levenwekkende idee van de
frontere, die streden en stierven
voor „nooit meer oorlog".
Ik meen dit te mogen schrijven,
zonder verdacht te kunnen
worden van enige
Sovjetgezindheid. O p 1
november is het juist 25 jaar
geleden dat ik als jonge dokter
optrok naar Hongarije om de
studentenrevolte aldaar te
steunen die platgewalst werd
door de Russische tanks. Ook
toen werd ik gedreven door een
Vlaams-nationaal gevoel voor
rechtvaardigheid onder de
mensen en vrijheid van elk v d k .

Vic A N C I A U X

te verkiezingsagenda toch nog
een paar uurtjes vrij, om verleden
zaterdag het woord te gaan voeren op de openingsplechtigheid
van het kursusjaar van de Arbeidsuniversiteit Pastur te Charleroi.
' Willy Claes blijkt te Charleroi een
goed gezine figuur te zijn. Door de
direkteur-generaal van de Arbeidsuniversiteit werd hij aan het
publiek voorgesteld als „de meest
Waalse onder de Vlaamse ministers".
Deze merkwaardige eretitel werd
hem ongetwijfeld verleend, omdat
Willy Claes zich inderdaad het
vuur uit de sloffen loopt ten bate
van de Waalse siderurgie

Albert Frère
altijd present
Het sinds maanden „zeer dringend" geheten dossier van de
benoeming van een afgevaardigde-beheerder bij Cockerill-Sambre blijft nog altijd gestoten.
Wie daar beslist niet om treurt is
Albert Frère, de vroegere staalbaron van Hainaut-Sambre, die sinds
juli als voorlopig afgevaardigdebeheerder blijft zetelen.
De brutowedde van afgevaardigde-beheerder in het gefustoneerde Waalse staalbedrijf beloopt
tussen de 15 en 16 miljoen per
jaar_

Tobback,
Spitaels
en vrede
De socialistische partij tracht
munt te slaan uit de vredesbetoging van verleden zondag. In het
kader van de verkiezingskampanje heeft het Leuvense SPKamerlid Tobback zich uitgesproken tegen de vervanging

van de Mirages van de luchtmacht: het geld daarvoor, zegt
hij, kan beter aan andere dingen
besteed worden.
Bijna op hetzelfde ogenblik eiste
de Waalse PS-voorzitter Spitaels de versnelde aankoop van
de nieuwe vliegtuigen en de toewijzing van de kompensaties en
de toeleveringen daarvoor aan
de Waalse vliegtuigindustrie.
Het valt niet moeilijk te voorspellen, dat Spitaels en niet Tobback
gelijk zal krijgenInmiddels blijkt „vrede" een
uiterst rekbaar ding te zijn in
socialistische middens.

V.D.B. en
de nationale
sektoren
O p de verkiezingskonventie van
zijn partij verleden zaterdag te
Namen heeft Van den Boeynants
de voorwaarden opgesomd die
moeten vervuld zijn vooraleer de
PSC tot eender welke regering zal
toetredea Een der belangrijkste
voorwaarden is dat „het regeerakkoord de nationale solidariteit
zal nrKjeten herbevestigen, wat tot
uiting moet komen in de nationale
sektoren staal, holglas, textiel,
scheep)sbouw en koolmijnen".
Nieuw is dit standpunt niet Het is
echter wel opvallend, dat het zo
uitdrukkelijk gestekl wordt als
voorwaarde voor een PSC-deelneming aan de regering. Een voorwaarde die trouwens prompt zïil
vervuld worden. Tindemans heeft
hij herhaling bevestigd, dat ook
zijn jaartij voorstander blijft van het
handhaven der nationale sektoren.
Meteen weet iedereen, waaraan
zich te houden met de CVP-PSC
in de regering zal ook na 8 november de miljardenverkwisting ten
bate van het Waalse staal verder
gaaa
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Tien jaar geleden waren wij één der
welvarendste landen. Nu staat
België aan de rand van het failliet
en is onregeerbaar.
ledere dag vergroot de schuldenlast
met anderhalf miljard, hetzij
gemiddeld 150 fr. per inwoner.
Steeds meer jonge mensen hebben
na school geen andere toekomst
dan het stempetlokaal. De ouderen
vragen zich af, of ze na een leven
van arbeid nog zeker kunnen zijn
van hun pensioen.
Dat België aan de rand van de
afgrond staat, is te wijten aan het
jarenlang wanbeheer van de partijen
die de dienst uitmaken: CVP, SP,
PWy, hun Waalse zusterpartijen en
hun hele aanhang van syndikale of
patronale belangengroepen.
Toch had het anders gekund. En het
kan nog! Maar dan moeten wij
Vlamingen de handen in elkaar
slaan. Dan moeten wij los van
Wallonië, dat op de meest dwaze
manier Vlaamse miljarden vergooit.
Vlaams geld dat wijzelf hard nodig
hebben voor het handhaven van de
eigen welvaart. Want Vlaanderen
alléén kan de krisis wél aan.

In Vlaanderen heerst nog steeds vertrouwen
in de werkende mens en zijn ondernemingszin. Onze ligging op de wereldkaart, aan de
drukst bevaren delta, is uniek. De Vlamingen
hebben nog steeds de werklust, die er zopas
nog voor zorgde dat wij per hoofd van de
werkende bevolking de hoogste produktiviteit ter wereld hadden. Het ontbreekt Vlaanderen niet aan de werklust, de ondernemingslust en de middelen om uit de krisis te
geraken.
Wij hebben nog genoeg gezond verstand om
een zinnig gesprek tussen werkgevers en
werknemers op gang te brengen. Wij hebben
nog voldoende verantwoordelijkheidszin om
de openbare uitgaven in toom te houden. Het
astronomisch deficit van onze staatsfinanciën is immers voor bijna 95 th. aan Wallonië
te wijten, zoals recente wetenschappelijke
studies van Leuvense ekonomen onomstootbaar hebben bewezen.
Vlaanderen is best in staat de produktiekosten van zijn ondernemingen te verminderen,
om zo opnieuw een goede positie op de wereldmarkten te veroveren en voldoende geld
te verdienen om onze werkgelegenheid en
een behoorlijke sociale zekerheid te vrijwaren.
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1. Werk en
zekerheid
Er is geen reden om de teloorgang als
onvermijdelijk te beschouwen en in de ondergang te berusten. Als we het écht willen, is er
een uitweg uit de krisis. Daarvoor bestaan
echter geen tovermiddelen.
Er zal een harde inspanning moeten geleverd
worden, op velerlei terreinen.

De tewerkstelling
De Volksunie stelt het behoud van de werkgelegenheid vooraan in haar bekommernis.
Het aanbod van arbeidskrachten zal ingevolge de
demografische ontwikkeling in Vlaanderen sterk
blijven toenemen tot 1985. De VU wil dan ook een
vijfjarenplan met als prioritair doel, naast het behoud
van de bestaande arljeidsplaatsen, het creëren van
50.000 nieuwe arbeidsplaatsen per jaar.
Dit is nodig, willen wij vooral de 150.000 jongeren die
in deze periode aan het werk moeten gaan, niet tot
werkloosheid veroordelen.
Tijdens een tweede vijfjarenplan zal, in het kader van
het dan vigerende nieuw industrieel beleid, de
volledige tewerkstelling moeten verwezenlijkt worden.
Deze tewerkstelling moet gevonden worden in de
nijverheid, de handel en de diensten maar ook in de
kulturele en welzijnssektor, vermits de technologische evolutie (automatizering, elektronika) de tewerkstelling in de ekonomische sektor eerder zal afremmen dan doen toenemen. Wel is het nodig dat de
ekonomische sektor winsten oplevert om de tewerkstelling in andere sektoren te bekostigen.
Konkreet stelt de Volksunie voor:
• bij- en omscholing, betere beroepsoriëntering;
• drastische aanpassing van de onderwijsprogramma's aan de industriële vernieuwingen en de
mogelijkheden van de tewerkstelling;
• glijdende werktijden, part-time arbeid. Invoeren
van verlof recht (bij voorbeeld sabbatjaar);
• uitbouw van een stelsel van wederkerend onderwijs, met als uitgangspunt het recht op permanente
opvoeding voor elke burger.
Vooraleer het gestelde doel bereikt is, dreigen vele
duizenden medeburgers kortere of langere tijd
werkloos te vallen, met het gevaar van sociale en
professionele vervreemding. Teneinde hun betrokkenheid bij het maatschappelijk gebeuren en hun
herinschakeling te vrijwaren \^aagt de VU het
onmiddellijk uitwerken van een tjegeleidingspolitiek
voor werklozen:
• verruiming van de kans voor werklozen, zich bij
en om te scholen of opnieuw studies aan te vatten;
• opzetten van een open school voor werklozen in
multi-medlale aanpak, mede gedragen door radio en
televisie;
• opzetten van een globaal beleidsprojekt, met
medewerking van verschillende instanties (onder
meer RVA, sociale en socio-kulturele verenigingen,
volkshogescholen, universiteiten, gemeenten en provincies) op het vlak van programmalle en de begeleidlngsstrukturen voor werklozen;
• steun aan zelf-hulpgroepen van werklozen die
zich spontaan organizeren (b.v. In „doppersateliers").
Intussen willen wij in alle duidelijkheid stellen dat de
VU geen misbruik van de werkloosheidsverzekering
kan aanvaarden. Wie kan werketi moet ook werken,
wanneer daartoe de gelegenheid geboden wordt

De strenge kontrole op de toegang of het behoud
van de werkloosheidsuitkering kan gepaard gaan
met het afschaffen van de dagelijkse stempelkontrole, die trouwens een bedroevende Belgische exclusiviteit is.
Tevens moeten de nog bestaande discriminaties
afgeschaft worden op het vlak van werkloosheidsuitkering.

Een gezonde ekonomie
Onze ekonomie is het draagvlak van gans het
systeem van sociale zekerheid. Ons land is bijna volkomen aangewezen op de uitvoer; Vlaanderen
neemt daarvan 70 procent voor zijn rekening. We
zijn dan ook veroordeeld om meer produkten, van
een betere kwaliteit, konkurrerend aan te bieden op
de wereldmarkt en te verkopen met voldoende
winst

Meer verdienen
Willen wij de tewerkstelling voor de aktieven en de
zorg voor de zwakken kunnen blijven betalen, dan
zullen wij opnieuw méér moeten verdienen. De VU
wil dan ook dat een gezond winstprincipe zou
gewaardeerd worden, op voorwaarde echter dat de
winst niet bestemd blijft voor individuele verrijking
maar voor de Instandhouding van een dynamisch,
welvarend en sociaal rechtvaardig maatschappijmodel en voor de tewerkstelling.
De herinvestering van de winst in het scheppen van
nieuwe werkgelegenheid verdient speciale aandacht
en aanmoediging.

Konkurrentiekracht herstellen
De kostprijzen van onze nijverheid en diensten
liggen te hoog om doelmatig te kunnen konkurreren
met het buitenland. Wij verliezen dagelijks geld: onze
betalingsbalans vertoonde in 1980 een tekort van
172 miljard. Onze handelsbalans verslechtert met de
dag (in 1980 een tekort van 220 miljard). Willen we
opnieuw méér verdienen, dan moeten wij onze
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produktiekosten drukken en onze produkten verfijnen en moderner maken.

Kosten drukken
De kosten-elementen die wij zelf in handen hebben
moeten systematisch gedrukt worden.
De VU stelt voor:
• Een absolute blokkering van de fiskale en parafiskale lasten (de voorspiegelingen van belastingvermindering op korte termijn zijn valse beloften; deze
vermindering zal alleen mogelijk worden van zodra
het ekonomisch en financieel opnieuw beter gaat).
• Vooral voor de kaders en de zelfstandigen heeft
de fiskale en parafiskale druk een dergelijk peil bereikt dat deze voor het ekonomisch leven zo
belangrijke bevolkingsgroepen meer en meer ontmoedigd worden. Het moet opnieuw lonen worden,
hier risico's te dragen en te ondernemen in plaats
van het kapitaal in het buitenland te beleggen.
• Afremmen en saneren van de overfieidsuitgaven. Onder meer door een doeltreffender beheer
van het overheidshuishouden; het stopzetten van de
overheidsverspillingen en prestigeprojekten; het selektiever toekennen van subsidies in de sociokulturele sektor; het volledig stopzetten van de
subsidiëring van onleefbare en ten dode opgeschreven bedrijven; het nemen van energiebesparende
maatregelen Cb.v. overbodige expreswegen en verlichtingen); de vermindering van de uitgaven van ondergeschikte besturen: ook gemeenten en provincies moeten zuinig beheren; het uitvoeren van
saneringsplannen voor Sabena en NMBS; het opheffen van elkaar overlapp)ende of door de tijd
voorbijgestreefde instellingen of diensten enz.
• Een drastische ontleding en doorlichting van de
administratieve, wettelijke en reglementaire rompslomp met als doel een sterke vereenvoudiging en
versnelling van de formaliteiten.
• Inlevering zo nodig, indien het echt niet anders
kan, om onze ekonomie op te vijzelen. De inlevering
kan op twee manieren gebeuren. Ze kan gebeuren
in loon; ze kan ook gebeuren in tijd en prestatie met
behoud van loon. Deze keuze, die overigens verschillend kan zijn al naargelang de aktiviteit, zal het
voorwerp uitmaken van een eerlijk overleg met alle
betrokken partijen, waarbij echter het laatste woord
toekomst aan het parlement en de regering. Het
Ranbureau moet snel de effekten van beide oplossingen onderzoeken. In geen geval echter mag de
opbrengst van de inlevering aangewend worden
voor individuele verrijking of voor het vullen van
Waalse bodemloze putten, maar moet ze integraal
besteed worden aan het herstel van het konkurrentievermogen, de tewerkstelling en de investeringen.
Deze tijdelijke opoffering effent de weg naar de expansie in de toekomst

Doelgericht investeren
We moeten onze produkten verfijnen en vernieuwen.
Dit veronderstelt:
• vernieuwende investeringen, waarvoor kapitaal
vereist is;
• herstrukturering van onze traditionele nijverheden;
• het stimuleren van nieuwe technologieën, het
ontwikkelen van spitstechnologie en van de informaticasektor;
• promotie van de nijverheden die voor de uitvoer
werken.
Daartoe stelt de Volksunie voor:
• Een betekenisvolle fiskale vrijstelling voor terug
geïnvesteerde winsten.
• Selektieve steun aan het bedrijfsleven, slechts
gericht op gezonde ondernemingen met toekomstmogelijkheden.
• Nauwere samenwerking tussen universiteiten en
industrie voor de exploitatie van het wetenschappelijk onderzoek, waarin de Vlaamse achterstand
onmiddellijk moet goedgemaakt worden.
• Herziening van het fiskaal statuut van het onroerend bezit; treffen van maatregelen tot het bevorderen van de bouw zoals voorgesteld in het Volksuniebouwplan.
• Een nieuwe expansiewetgeving.

Opnieuw samenwerken
Om te komen tot de noodzakelijke gemeenschappelijk wil om ons uit de krisis op te werken, is een vernieuwde verstandfiouding tussen alle klassen en

Werk en zekerheid
in een Vlaamse staat
standen ruxJig. De bedrijven moeten een reële
belangengemeenschap vormen dank zij het wegwerken van de al te agressieve oversyndikalizering
en van een verkrampte patroonshouding. Dit veronderstelt effektief inkijkrecht en inspraak van alle
betrokkenen binnen de onderneming zelf, zonder
monojsolies van drukkingsgroepen en vakbonden.
De VU wil dan ook het uitwerken van een reëel
systeem van medebeheer en participatie in de
schoot van de onderneming, waarin vooral de
kaders een belangrijke rol moeten spelen.

2. Een Vlaamse
staat
Sinds 1970 hebben de CVP'ers Eyskens,
Tindemans en Martens een reeks halfslachtige staatshervormingen door het Parlement
gejaagd.
De ondeugdelijkheid van deze hervormingen
springt in het oog. Het gekibbel, het getwist
en de spanningen zijn er alleen maar groter
door geworden.
In de scherpe sociaal-ekonomische krisis
heeft ons volk meer dan ooit in de eerste
plaats behoefte aan een eigen staatsgezag,
dat in een sfeer van rust en zekerheid de
problemen doeltreffend aanpakt
De tijd van de halve oplossingen is voorbij.
Vlaanderen is het gekibbel en het getwist
meer dan beu.
Radikaal en realistisch wil de Volksunie
Vlaamse staatsvorming. N U ! Het is doenbaar,
de ontwrichte staat België op korte termijn te
hervormen tot een statenbond waarin Vlaanderen en Wallonië vreedzaam naast elkaar
voortbestaan.

Eenvoudige
instellingen
VOLKSUNIE
in ons allo-belang
Deze realistische en haalbare politiek kan ons op
vrij korte tijd er weer bovenop helpen. Zij veronderstelt een nuchter overleg tussen alle betrokkenen en een gemeenschappelijke volgehouden Inspanning.

• een rechtstreeks verkozen parlement natk>nale
apparentering en strikte proportionairtert;
• een regering aangestekl door dit parlement;
• een eigen administratie;
• geen vermenging of overiapping van mandatarissen en instellingen.

Maximale
bevoegdheden
Alles wat op Vlaams niveau kan behandeld worden,
mag niet overgedragen worden naar het Europees
of Bondsniveau.
Dit bevat onder meer: sociaal beleid, industriële
politiek, buitenlandse handel, energiebeleid, milieubeleid, volksgezondheid, onderwijs, justitie, grondstoffentieteid, ontwikkelingshulp. Kortom, volwaardig
zelfbestuur: niet alleen kultureel, maar ook sociaalekonomisch.

Vlaams geld in
Vlaamse handen
Om dit zelfstandig beleid te kunnen voeren, moet
Vlaanderen bae^ zijn over de eigen geldmiddelen, in
hu volle omvang. De Vlaamse staat moet beschikken
over eigen inkomsten en zal dus een eigen fiskale
verantwoordelijkheid dragen.
De Volksunie verwerpt het woordfetisj'sme en het
verwarrend of misleidend hanteren van de begrippen federalisme, konfederalisme of separatisme.
Niet de naam van de hervorming is belangrijk, maar
de inhoud ervan en het doel waarop ze gericht is.
Indien mogelijk wil de Volksunie voor o.m. het
buitenlands beleid en de defensie het behoud van
een konfederaal kader, dat dan zal gefinancierd

Lees door op volgende biz.
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een belgische armoede,
maar Vlaamse welvaart
worden door afdrachten van Wallonië en Vlaanderen.
Eventuele solidariteit tussen de staten van de konfederatie kan slechts gebeuren op basis van vrijwilligheid, in het teken van welbegrepen eigenbelang en
nabuurschap.
Indien Wallonië dit konfederaal kader wil verwerpen,
zullen wij hen niet weerhouden. Vlaanderen kan het
best zélf rooien.
Ook wat Brussel betreft verwerpt de Volksunie ieder woordfetisjisme. De VU wil voor de Bondshoofdstad een speciaal statuut dat best beantwoordt aan de specifieke funktie, met gelijkwa&riige
machtsuitoefening van Vlamingen en Franstaligen in
de 19 gemeenten.
Het komt de Vlaamse staat toe, te zorgen voor de
Vlaamse mensen te Brussel.
Over de grenzen van het Vlaams grondgebied kan
nooit meer gepraat worden.
De Bondsregering kan fungeren als beroepsinstantie.

3. Een sociaal
Vlaanderen
De Volksunie wil dat iedereen gelijke kansen
krijgt om zich geestelijk en materieel goed te
voelen, ledere vorm van bevoorrechting moet
verworpen worden. De overheid dient de
vereiste ruimte en mogelijkheden te bieden
om de gelijke kansen van iedereen te waarborgen.
Het sociaal welzijnsbeleid moet in onze snel
veranderende maatschappij steeds opnieuw
op zijn werkelijke waarde beoordeeld worden. De welzijnsinstellingen en -diensten mogen niet funktioneren om zichzelf in stand te
houden, maar moeten soepel genoeg zijn om
zich aan te passen aan de echte behoeften.
Bovendien moet het welzijnsbeleid de hele

mens omvatten, en dus zowel kultureel als
sociaal zijn, en gericht op het volledig maatschappelijk leven van elke mens.

én de mantelzorg geherwaardeerd worden.
In het gezondheidsbeleid moet het hoofdaksent op
de thuisverzorging liggen, en niet op het ziekenhuis.
De thuisverzorging moet uitgaan van een eerstelijngezondheidsteam, waarin de huisarts centraal staat

Kansarmen en
zwakkeren
De Volksunie eist een drastische dooriichting en beperking van de instellingen en diensten, waaronder
er heel wat zijn trouwens die al te weinig de échte
behoeftigen bereiken.
Het gehandicaptenbeleid moet verder uitgebouwd
worden naar integratie en zelfstandigheid: een waardig inkomen, passende artwid, thuisverzorging en
vooral minder administratieve rompsk>mp.

Rechtvaardige
inkomensspreiding
De Volksunie stelt vast dat In de Vlaamse zogenaamde welvaartsmaatschappij nog steeds ongeveer een half miljoen mensen in armoede leven. Aan
iedereen moet de nodige l}estaanszekeriieid \ierschaft worden om zich „wel te voelen".
Dit betekent dat de Volksunie een menswaardig bestaansminimum eist, een gelijk minimum basispensioen voor ieder (aanvulbaar met vrijwillige bijdragen)
en een aanvullende tegemoetkoming aan gehandicapten naast het bestaansminimum.

Sociale zekerheid
De financiering van de sociale zekerheid moet
herzien worden, uitgaande van de reële verantwoordelijkheki.
Nk)ch de kindertiijsiagen noch de geneeskundige
verzorging mogen als vervangingsinkomens beschouwd worden. Voor beide stelsels is de gehele
gemeenschap verantwoordelijk. De financiering ervan moet gefiskalizeerd worden.
Het stelsel van de sociale overdrachten moet herdacht worden op basis van het beginsel „wie kan,
betaalt: wie écht nodig heeft, ontvangt". De al dan
niet financiële behoeften mogen niet langer alleen
bepaald worden door de Inkomsten, maar meer nog
door de bestedingsmogelijkheden. Zoniet, worden
de grote gezinnen steeds benadeeM. Het gezinsvermogen moet primeren op het individuele.

Huisvestingsbeleid
De Volksunie eist een nieuw sociaal grondbeleid en
een aangepast bouwvriendelijk fiskaal systeem.
Minimaal één vijfde van de overheidskredieten voor
huisvesting moet besteed worden aan vernieuwtxxjw. Deze is meer op mensenmaat, bewaart de
vrije en al te schaarse ruimten voor rekreatie en
bevordert in belangrijke mate de tewerkstelling.
Gewaarschuwd moet wel worden voor al te luxueuze en elitaire vemieuwtxxiw, die de vroegere bewoners uit de buurt verdrijft
De huurprijs van de sociale woningen moet In de
eerste plaats in funktie staan van de gezinsinkomens
en -lasten. De sociale woningen moeten op een onpartijdige manier toegewezen worden.

Gezinsbeleid
Het Is onzinnig, het gezinsbeleid te isoleren In de
sociale kontekst Gans het sociaal beleid moet
gericht zijn op de waardering van het gezin. Het inkomensbeleid, de fiskairteit de hulsvesting, het onderwijs, de volksgezondheid, het verkeer, de ruimtelijke
ordening...: bij al deze facetten moet de overheid
aandacht hebben voor het gezin.

Gezondheidsbeleid
De Volksunie eist dat meer aandacht besteed wordt
aan de gezondheidsopvoeding, zodat én de zelfzorg
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Demokratie
De volksunie wil de invoering van de nationale
apparentering bij de verkiezingen. De misbruiken
van het systeem-D'Hondt moeten worden uitgeschakekj. Voor zover het proviciaal niveau gehandhaafd blijft, moet het écht demokratisch en doorzichtig bestuurd worden. De Interkommunales moeten
gehergroepeerd en onderworjjen worden aan een
demokratische en doorzichtige bestuursvorm. Het
huidig systeem van koalities in het bestuur van de
gemeenten moet vervangen worden door afspiegelingskolleges. De kiesplicht moet worden afgeschaft
en vervangen door het kiesrecht; de verkiezingsuitgaven der partijen moeten drastisch gereglementeerd en beperkt worden. De VU wil het herstel van
de syndikale vrijheid door afbouw van de vakbondsmonopolies en van de misbruiken die uit deze
monopolies voortvloeien.

Verdraagzaamheid en
openbaarheid
De Vlaamse staat moet een open verdraagzaamheid
huldigen, niet alleen als de noodzakelijke pijler van
een nieuw samenlevingsmodel, maar ook als de
bekroning ervan: in al zijn verscheidenheid en met
respekt voor die verscheidenheid moet Vlaanderen
de wil en de kracht tot consensus opbrengen.

4. Een leefbaar
Vlaanderen
Het Vlaanderen dat de Volksunie wil verwezenlijken, zal een fundamenteel demokratische staat zijn, waarin de burger aan de basis
ligt van het gezag. Het demokratisch gezag
moet geëerbiedigd worden, en tevens moet
het gezag de demokratie eerbiedigen.
In de Vlaamse staat zullen de burgers via hun
gekozenen bij meerderheid beslissen en zal
de échte demokratie hersteld worden ten
overstaan van de overwoekering door drukkingsgroepen, die zich nooit aan het oordeel
van de burger moeten onderwerpen. Niet
Debunne, Houthuys of Pulinckx moeten regeren en de wet voorschrijven, maar de regering
en het parlement

De verzuiling moet doorbroken worden; geen enkele politieke, ideologische of andere groep mag zijn
mening opdringen aan anderen. Het openbaar ambt
moet geherwaardeerd worden als dienst aan de gemeenschap; de aanwervingen dienen te get>euren
volgens algemene criteria en op grond van vergelijkende eksamens, ook in de ondergeschikte besturen.
De thans bestaande ongezonde konkurrentie en de
latente schookxjriog moeten vervangen worden
door een gezamenlijke inspanning, gericht op samenwerking en ratk)nalizering; een Vlaams schooien kultuurpakt dient waartx>rgen te verschaffen aan
fikxzofische en ideologische mitKierfieden.

Leefmilieu
De Vlaamse staat moet en kan de middelen opbrengen om het gezond leefmilieu te herstellen en over te
dragen als erfenis voor het nageslacht De VU pleit
voor spreiding der energiet}ronnen en tieperking
van de riskx>faktor kernenergie, terwijl wisseloplossingen worden uitgewerkt in de sektor van de
zogenaamde zachte energie.

Persoonlijke
vrijheid
De persoonlijke levenssfeer dient gevrijwaard en
geëerbiedigd te worden. De invoering van „datat>arv
ken" en dergelijke in de privé-levenssfeer van de
mens moet gepaard gaan met waterdichte en
efficiënte maatregelen ter t}e8chenning van de
individuele vrijheid.

Vrede
In de feest van het „Nkxjit meer oorlog" van de Fronters ijvert de Volksunie voor stopzetting van de bewapeningswaanzia vooral van kernwapens, en voor
algemene wederzijdse ontwapning. De VU wil de nationalizering van de wapenindustrie en sluitende
kontrole op de wapenhandel.
De Volksunie wil dat de Vlaamse staat een biezondere aandacht besteedt aan de Noord-Zuki-samenwerking en aan de ontwikkelingshulp voor de Derde
Wereld.
Ten slotte is de Volksunie ervan overtuigd dat
waarachtige vrede en verdraagzaamheid in Vlaanderen als logisch gevolg moeten hebben, dat — bijna
40 jaar na de ooriog — amnestie wordt verleend.

SUNIE
in ons aller belang
•..'iS-'^.k.^'
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Kommentaar

CSP geblokletterd, maar iedereen weet dat de CSP slechts een
onderdeeltje is van de Waalse
De jongste peilingen naar de kiePSC. Bij de gratie Gods krijgen
sintenties bevestigen de opwaartde Duitstalige kristen-demokrase trend van de Volksunie.
ten de tweede plaats op de VerIn Vlaanderen zou de Volksunie
vierse kandidatenlijst
opnieuw oprukken topt 13,1 th.
Eyskens begon met de melding
Grote verliezer, volgens dezepeidat hij moeilijkheden met zijn
ling, wordt de C V P die 4,7 th. van
stem had. Ons zou het echter niet
haar aanhang verliest Wat goed is
verbazen dat na afloop de 100
voor een zestal zetels.
CSP-toehoorders last hadden
Ook in de Brusselse agglomeratie
met „hun slem op 8 november".
gaat de Volksunie voor de eerste
Want Eyskens maakte het erg
maal opnieuw vooruit: van 3,6 t h .
bont In Eupen. Eén van zijn
op 17 december 1978 naar 4 t h .
prachtige zinnen: „Precies zo
Grote verliezers in de hoofdstad
weinig als de V U in Vlaanderen,
zijn de CVP-PSC, maar vooral het
het FDF in Brussel en het RW in
FDF dat bijna een vierde van haar
Wallonië de werkelijke menselijaanhang kwijtspeelt
ke problemen aankunnen, kan
een regionale taaipartij resultaten voor haar gemeenschap bereiken". Daarmede werd ook de
Partij van de Duitstalige Belgen
Hoe ongelooflijk ook, maar de
gebrandmerkt Volgens Eyskens
meest smaakvolle grap verkan enkel een grote formatie met
scheen tijdens de voorbije week
de kristen-demokralen („de CVP,
in het Belgisch Staatsblad.
de PSC en de-" de Duitse versie
Daarin werd een koninklijk beontsnapte hem) België stabilizesluit gepubliceerd dat dateert
ren.
van 23 september. Op dat ogenAls klap op de vuurpijl wenste hij
blik was de breuk In de regering
ook nog wat Frans te spreken,
al lang niet meer te lijmen. In het
waarop hij eindigde met „Je vous
besluit worden de ministeriële
remercie." De Duitstaligen zulbevoegdheden omschreven voor
len de grote formatie van Eysde aangelegenheden van het
kens gedenkenBrussels gewest
Ons politiek leven moet er wel
een snelle vaart op nahouden,
dat de bevoegdheden van de
ministers pas na hun ontslag
kunnen vastgesteld worden.

Ook te Brussel

Smaakvol

Je vous
remercie...
Dinsdag jongstleden hield eerste
minister Eyskens een verkiezingstoespraak in Eupen voor
lijst nr.2 van de PSC. Op het
spreekgestoelte stond weliswaar de Duitstalige afkorting

Geen woorden
maar daden
Een gezin aan de Morettebaan In
Asse heeft met bijzonder veel
genoegen een VU-plakkersploeg
van kamerlid Jef Valkeniers aan
het werk gezien. Op het moment
dat de VU-plakkers enkele borden aan het bevestigen waren,
ontdekte het echtpaar bij thuiskomst dat in hun woning Inbrekers op bezoek waren. Hun slogan geen woorden maar daden
indachtig lokten de VU-plakkers
een duo Joegoeslaven naar bulten. Eén Inbreker werd door zoon
Valkeniers in een stevige karategreep gevat terwijl de andere
aan het industriepark van Ternat
kon vastgegrepen wroden.
Het duo werd aan de politie uitgeleverd, en een partij juwelen
meegegapt in een zwart-gele zak
kon de eigenaar terug mee naar
huls nemen. Van dienstbetoon
gesproken.

Kempen in
de kou
Vorige zaterdag had in Turnhout
de betoging plaats van het Vlaams
aktiekomitee voor de Kempen.
Ondanks de elektorale tegenwind
kwamen toch nog meer dan duizend betogers op straat om op het
nijpend probleem van het noodgebied Kempen te wijzen. Vooral de
werkloosheid bij de jongeren begint striemende vormen aan te
nemen.
Waar tal van VU-militanten en
mandatarissen aan de betoging

29 OKTOBER 1961

VOLKSUNIE
in ons aller belang

deelnamen, liet Karel Van Miert via
een telegram weten dat hij elders
was weerhouden, liet het A B V V
zonder verwittiging helemaal verstek gaan, en stuurden de CVPers al evenzeer hun kat.

Republikeinse
gedachte
De tweede Republikeinse Konventie vorige zondag lokte een
stampvolle zaal. Opmerkelijk
was de overwegend jongeren
aanwezigheid. De organizatoren
mogen het wel als een verdienste achter hun naam schrijven
dat republikeinse gedachte In
Vlaanderen aan kracht en sympatizanten te doen groeien. Op
deze tweede Konventie werd het
woord gevoerd door onder meer
de VU-ers Bart Vandermoere,
Walter Luyten en Paul Van Grembergen.

Twee maten?
De Franstalige gemeenteschool
in de faciliteitengemeente SintGenesius-Rode kampt met moeilijkheden. Omdat er 9 leerlingen
te weinig ingeschreven waren,
moesten twee klassen van de
lagere afdeling gesloten worden.
In een brief aan minister Busquin
verzocht de oudervereniging om
een dringende oplossing van
deze moeilijkheden. Gevraagd
wordt dat de minister in SintGeneslus-Rode een afwijking
zou toestaan, ook al weigerde hij
die voor de Vlaamse school in
Komen.
En met een elektorale Busquin
weet men nooit!

De grootste
mars
In een echo, vorige dinsdag,
striemde De Standaardredaktie
de konfraters die in hun verslaggeving over de anti-atoommaars van
zondag gewag maakten van misschien wel 200.000 betogers en
meteen deze indrukwekkende

mars ook bestempelden als de
grootste naoorlogse betoging in
Brussel.
De Standaard duikte uit de archieven inderdaad kranteberichten op
over de schoolstnjd-manifestatie
in juli '55 waarop tussen 250.000
en 300.000 betogers zouden genoteerd zijn, terwijl de betogers
opkwamen voor de kristen-demokratische stromingIn het Standaard-verslag over de
vredesmars van vorige zondag

wordt melding gemaakt van „mogelijk 100.000 mensen". Nu hebben we zelf kunnen vaststellen dat
deze betoging meer dan vijf volle
uren duurde. De anti-Collard betoging, waarmee De Standaard uitpakt als de grootste Brussel-mars,
zou dus (gerekend op 250.000
deelnemers) nagenoeg 13 volle
uren moeten geduurd hebben!
Misschien kan De Standaard dat
in haar kristen-demokratische archieven ook eens napluizen...

KIESKEURIGE
EN PRIJSBEWUSTE
DAMES
KIEZEN HUN
NIEUWE HERFSTEN WINTERKLEDIJ

ALLE GROTE
MODEMERKEN
UIT EUROPA
ONDER
EEN DAK
VERENIGD

VOORMEER KEUZE
VOOR DEGELIJKER
KWALITEIT
VOOR BETERE
PRIJZEN
KOM JE BEST
NAAR

BON

Op vertoon van deze w6iardebon, genieten
alle leden van „Wij" een korting van 10 % op
al onze getekende prijzen, uitgezonderd
promotieartikelen en solden
Toon deze bon enkel aan uw verkoper of
verkoopster. Niet aan de kassa.

SUCCES KLEDING MEYERS °'^"S-fHZ^
•OOMSESTEENWEG 35
TEL 031 -87 38 42
1Kb. vji-o#.ao.^«

A A D T C B I A
A A K I 5 B L A
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tot 21 uur
zaterdag var>
9 tot 18 uur.
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Onze wereld

Geen konkreet
resultaat in Cancun,
maar lichtpuntjes
Een internationale topl(onferentie is vrijwel nooit een mislukking —
per definitie. De deelnemers — misschien om hun uitstap tegenover
hun achterban te rechtvaardigen — zeggen altijd dat er vooruitgang
is geboekt En als ze geen konkrete resultaten kunnen aanwijzen
voeren ze aan dat alleen al het feit dat het gesprek kon plaatsvinden
een sukses was.
De vorig weekeinde geëindigde Noord-Zuid-konferentie in de luxueuze Mexicaanse badplaats Cancun vormde daarop geen uitzondering.
Aan die top namen 22 geselekteerde landen deel die zowel de rijke
westerse industrielanden (Verenigde Staten, Bondsrepubliek, Frankrijk), als de olie-exporterende landen (Saoedi-Arabië, Venezuela) als
de allerarmste landen (Bangladesj, Tanzania) vertegenwoordigen.
Aan de konkrete resultaten te
meten was Cancun een mislukking. De deelnemers zijn het niet
eens kunnen worden over een
formule voor een nieuwe ronde
van „globale onderhandelingen"
over een nieuwe internationale
ekonomische orde. De landen van
de Derde Wereld dringen sinds
twee jaar op een nieuwe dergelijke ronde aan, en In feite was dat
één van de praktische doeleinden
van de Cancun-top.
Niettemin noemde ook Algerië,
dat aan de top deelnam en Inzake
ontwikkelingskwesties een militante houding inneemt, de resultaten
van Cancun „eerbaar". Vele deelnemers noemden het een sukses
dat de top, in tegenstelling tot de
meeste
Noord-Zuld-kontakten,
niet in een bittere sfeer verlopen
was. En vooral hoopten ze dat de
Amerikaanse president Reagan
nu „een betere idee over de complexe problematiek heeft".
Reagan was naar de top gekomen
met de simpele ideeën die zijn
regering al eerder had uiteengezet Men moest afstappen van
massale overheidshulp aan arme
landen. Het antwoord lag in pwivéinvesteringen en vrije wereldhandel.
Een stelling die vele ontwikkelingslanden sarkastisch de vraag deed
stellen of de vele Amerikaanse
investeringen in Europa ook als
ontwikkelingshulp moeten worden
beschouwd.

In Cancun hebben ook ontwikkelingslanden die buitenlandse privéinvesteringen aanmoedigen Reagan voorgehouden dat gezien de
totaal ongelijke mogelijkheden
waarover rijke en arme landen
beschikken een totale vrijheid van
handel en investeringen onvermijdelijk in het voordeel van de eerste moet spelen. „Dat komt neer
op het recht van de sterkste", zo
zei de vertegenwoordiger van
Ivoorkust En ook de Venezolaanse president maakte duidelijk dat
de ontwikkelingslanden de commerciallzatie van hun eigen grondstoffen en produkten niet in harv
den willen laten van de in het rijke
noorden gevestigde gesp)eclalizeerde bedrijven die aldus met
een groot deel van de winsten
gaan strijken, en die vaak zelf de
prijzen kunnen bepalen.
In Cancun zijn nog eens de grote
problemen van de ontwikkelingslanden, in het biezonder van die
landen die niet over eigen olie of
andere energiebronnen beschikken, herhaald. Sinds jaren moeten
die landen, wegens de inflatie in de
rijke landen, hun import aan afgewerkte produkten en industriegoederen steeds duurder betalen
terwijl hun uitvoer van grondstoffen steeds minder opbrengt En
het op een eerdere Noord-Zuidkonferentie opgerichte „stabilizatiefonds" voor de prijzen van
grondstoffen werkt nog steeds

De groten der aarde op het strand van Cancun, zonniger dan dat van Scheveningen.. maar een even eindeloos
liedje...
erg ontoereikend. Daarnaast hebben de sinds 1973 omhoog geschoten olieprijzen de armste landen helemaal de das omgedaan. In
vele van die landen vallen de
schaarse industrieën geleidelijk stil
omdat de olierekening niet meer
te betalen is, en omdat door het
feit dat bijna alle harde deviezen
naar de energierekening gaan, de
vervanging van defekte machines
en wisselstukken een onoverkomelijk probleem vormt
De ontwikkelingslanden voerden
ook aan dat de westerse landen
zelf niet bepaald het voorbeeld
geven van vrije handel. Als de EG
en de Verenigde Staten hun deuren zouden openzetten voor de
produkten van de Derde Wereld
zou dat meer waard zijn dan alle
ontwikkelingshulp, zo hebben ze al
vaak gezegd. Maar zoiets zou tot
een forse stijging van de werkloosheid in West-Europa en de VS
leiden en dus..
Anderzijds wordt aan de ontwikkelingslanden soms voorgehouden dat een deel van hun problemen vaak te wijten zijn aan hun eigen leiders en elites die zich liever
snel verrijken door winstgevende
handeltjes dan dat ze produktieve
investeringen op lange termijn uit-

voeren. In België moet men in dat
verband onvermijdelijk aan het p)0tentieel rijke Zaïre denken waar
president Mobutu en een kleine
korrupte elite wel enorme fortuinen opbouwen maar zeker het
land niet vooruit hebben geholpen.
Daarbij moet dan echter worden
aangetekend dat dergelijke elites
vaak door westerse belangen in
stand worden gehouden omdat
die daar een gewillig werktuig in
vinden. En dat ook ontwikkelingslanden met scherpzinnige, integere leiders door de reeds aangehaalde problemen voor een onmogelijke taak staan.
Na de top in Cancun is het zo dat
de Verenigde Staten in elk geval
hebben ingestemd met verdere
onderhandelingen. Maar dat zij, en
de meeste andere westerse landen, daarvan niet het „globale gesprek" willen maken OM&T een
massale transfer van ekonomische, financiële en technologische
hulpbronnen naar de Derde Wereld. Ze willen eerder voortbouwen op de meer beperkte, konkrete diskussies die al gevoerd worden in forums zoals de Wereldbank en andere instellingen. Met
prioriteit op ontwikkeling van de
landbouw opdat de Derde Wereld
ten minste zichzelf zou kunnen
voeden.
Ondanks de beperkte manier
waarop Washington het komend
Noord-Zuid-gesprek, waarvoor de
formule trouwens nog moet worden vastgelegd, opvat vinden

sommige ontwikkelingslanden het
een sukses dat de Verenigde Staten, zonder wier medewerking
niets mogelijk is, in de onderhandelingen zullen worden betrokken.
Op die manier, zo hopen zij, kan
Washington geleidelijk tot toegevingen worden gebracht omdat
het zich moeilijk zal kunnen veroorioven bruusk weer uit de onderhandelingsboot te stappen.
Maar het valt nog af te wachten of
de hele „groep van 77" van ontwikkelingslanden het eens zal zijn met
de beperkte opzet die Washington de Noord-Zuid-onderhandelingsronde toeschrijft Bovendien
willen de ontwikkelingslanden dat
die onderhandelingen plaatsvinden in het kader van de Algemene
Vergadering van de Verenigde
Naties, waar zij de meerderheid
hebben. Terwijl niet alleen de VS
maar ook andere westerse landen
als forum de gesp)ecializeerde instellingen van de VN willen, het Internationaal Muntfonds of de Wereldbank waarin de rijke landen
een dominerende positie bekleden.
Het ziet ernaar uit dat de houding
van vooral Washington de ontwikkelingslanden voor een keuze
plaatst: het kleine beetje wat op tafel is gelegd aanvaarden en geleidelijk meer proberen te bereiken.
Ofwel een politiek van konfrontatie voeren. Het is een keuze die
deze landen al vaker hebben moeten maken.
H. Oosterhuys

Nationalizatiewet
aanvaard in Parijs
De wet op de nationalizatie van
alle grote Franse banken en een
reeks grote industriële groepen is
door het parlement aanvaard. Naeen heftig, met scheldpartijen
doorspekt debat van veertien dagen, waarin de oppositie als vertragingstaktiek o.m. honderden
amendementen indiende. Dat gebeurde tegen de achtergrond van
de deining die is ontstaan door de
operatie van Paribas die snel en
geruisloos haar Zwitsers filiaal Paribas-Suisse verkocht aan buitenlandse aandeelhouders en daardoor aan toepassing van de nationalizatiewet onttrok. Dat leidde tot
felle aanvallen op het kongres van
de socialistische regeringspartij
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afgelopen weekeinde tegen de
Paribas-leiders — PDG Pierre
Moussa is afgetreden — en andere industriëlen en financiers die
het beleid van de regering willen
saboteren en aan wie een „mentalité d'émigré" en „kollaboratie tegen Frankrijk" werd verweten.
Terwijl de socialistische regering
op tegenkanting door het bednjfsleven kan rekenen is ook de periode van sociale vrede sinds de
verkiezingen voorbij In een reeks
stakingen eisen arbeiders en andere werknemers o.m. dat de linkse verkiezingsoverwinning van
mei en juni nu in konkrete voordelen wordt omgezet (ho)
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Massale vredesmarsen
in West-Europa
In Brussel, Parijs, Londen en
Rome hebben In het weekeinde
nog eens meer dan een half miljoen Westeuropeanen betoogd
tegen kernwapens. En dit nadat
een pa^r weken geleden in Bonn
al een klein kwartmiljoen Westduitsers om dezelfde reden op
straat kwamen. In verhouding tot
het inwonersaantal van België
was de betoging van zondag jl. in
Brussel de massaalste van alle.
Ze toonde dat ook in België, en
zeker in Vlaanderen (de meerderheid van de betogers waren Vlamingen) enorme bezorgdheid
heerst over de opeenstapeling
van kernwapens op ons kontinent
De betogingen waren niet unilateraal of neutralistisch
te noemen. Er werd niet alleen geprotesteerd tegen de NAVO-plannen om in West-Europa 572 nieuwe kernraketten met middellang
bereik op te stellen. Zelfs op de
Parijse betoging, die door de
kommunistische partij was georganizeerd, werden slogans meegedragen die evengoed de opstelling van de SS-20 raket door
de Sovjetunie veroordelen.
Kort voor de betogingen had de
Amerikaanse president, met één
van zijn weinig doordachte uitspraken die zijn Westeuropese
bondgenoten slapeloze nachten
bezorgen, de tegenstanders van
atoomwapens nog koren op de
molen gegeven. In een gesprek
met enkele Amerikaanse hoofdredakteuren zei Reagan zich een
situatie te kunnen voorstelen
waarin bij een konflikt in Europa
taktische kernwapens worden

gebruikt zonder dat daarom één
van de grote mogendheden
op
de knop drukt Die verklaring
werd daarna door bezorgde
Amerikaanse ambtenaren toegelicht Maar het kwaad was geschied: Reagan had de indruk
gewekt dat er een atoomkonflikt
in Europa kan plaatsvinden waarbij de Verenigde Staten veilig
buiten schot blijven.
Het is vooral die vrees die de tegenstanders van de nieuwe kernwapens motiveert, en niet zoals
bepaalde kringen willen doen geloven, anti-Amerikanisme, ondoordacht neutralisme of misleiding door Sovjet-propaganda.
De Westeuropeanen stellen vast
dat op hun kontinent steeds
meer of gesofistikeerder atoomwapens worden opgesteld, wapens waarover zij zelf geen kontrole hebben (de nieuwe NAVO-

raketten zullen uitsluitend onder
Amerikaanse
beslissingsbevoegdheid staan), en dat die opeenstapeling automatisch een
verhoogd risico op nucleaire ongelukken inhoudt Ze voelen zich
allerminst gerustgesteld over de
teorieën inzake een „beperkte
kernoorlog" die in Washington
worden ontwikkeld, want een
dergelijk konflikt zo het al mogelijk is, zou in het dichtbevolkte
gebied dat de twee Duitslanden
en de landen daaromheen vormen al verschrikkelijke ravages
aanrichten. Het is dan ook begrijpelijk dat honderdduizenden van
hen op straat zijn gekomen om
zowel de Sovjetunie als de Verenigde Staten tot kontrole en
beperking van dat gevaarlijke arsenaal in Europa aan te sporen.
H.O.

akademisch
ziekenhuis
antwerpen
Het Akademisch Ziekenhuis van de Universitaire
Instelling Antwerpen werft aan voor indiensttreding
aanvang 1982 en voor de wervingsreserve:

POLYSOMNOGRAAF
voor de dienst Psychiatrie
D studieniveau in het bezit zijn van een Al -diploma;
D min 2 jaar ervaring bezitten in de polysomnografie
(kennis van electronica strekt tot aanbeveling)
ALGEMENE VOORWAARDEN
,
De sollicitanten dienen •
D de Belgische nationaliteit te bezitten,
D bij eventuele indiensttreding te beschikken over:
- een bewijs van qoed gedrag en zeden;
- een getuigschnft waaruit blijkt dat men voldoet aan
de mllitieverplichtingen;
D de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
D een nederlandstalig diploma te bezitten, uitgereikt door
een inrichting opgencht, gesubsidieerd of erkend door de
Staat BIJ ontstentenis van een nederlandstalig diploma
dient een certificaat van het Vast Wervingssecretanaat
voorgelegd te worden,
D bereid te zijn om prestaties te leveren buiten de normale
werkuren en/of nacht-, wacht- en weekenddiensten
te verzekeren
KANDIDATUURSTELLING
De kandidatuurstelling dient te gebeuren op het daartoe
bestemde sollicitatieformulier Het dient persoonlijk of
aangetekend overgemaakt te worden aan het Akademisch
Ziekenhuis Antwerpen, Dienst Personeel - Aanwerving en
Beheer, Wilnjkstraat 10, 2520 Edegem, uiterlijk op
vrijdag 13 novembier 1981 om 1700 u Het sollicitatieformulier dient men aan te vragen bij deze dienst (eventueel
tel. 031/291111 - toestel 1170 - maandag tot en met vnjdag
van 8 00 u tot 17 00 u, met op zaterdag en zondag)
AANWERVINGSEXAMEN
Het examen heeft plaats op zaterdag 21 november 1981
in de voormiddag Vooraleer toegelaten te worden tot het
afleggen van de proeven, dienen de kandidaten in het
examenlokaal een inschnjvingsgeld van 120 F te betalen
Het inschrijvingsgeld is met van toepassing voor
personeelsleden van U I A. en van het A.Z.A

•

•

• « I

PERSpektief
Hét politieke feit van de voorbije week is de massale vredesbetoging
in Brussel. Of er nu 150.000 of 200.000 mensen of meer waren, is eigenlijk niet zo belangrijk. Wel is het zo dat de hoofdzakelijk Vlaamse
betogers uiting gegeven hebben aan hun afkeer van oorlog, geweld
en massavernietiging. Hoeveel betogers zouden niet uit angst zijn
opgestapt? Angst voor de toekomst, angst voor hun kinderen- Dat
sommige partijen proberen misbruik te maken van die menselijke
angst is gewoonweg walgelijk. Vooral de Vlaamse socialisten
proberen duidelijk de hand te leggen op de vredesbeweging en in hun
domheid beseffen ze niet dat heel wat mensen zich dan van de
vredesbeweging zullen afkeren omdat ze niet misbruikt willen
worden.
Het Volk wordt trouwens
INgewezen
op de dubbelzinnige
houding van de SP: „In december
1979 hebben de socialisten het
NA VO-dubbelbesluit
onderschreven: modernizering van het wapenarsenaal en tegelijkertijd onderhandelingen
tussen oost en
west over ontwapening. Het is
waar dat de socialisten ondertussen vager zijn geworden. Vooral in
hun verkiezingsprogramma.
Zij
zeggen dat ze „in een wereld die
beheerst wordt door de rivaliteit
tussen machtsblokken
aanvaarden dat onze veiligheid verzekerd
wordt binnen het raam van een alliantie". Dit is een lauwe verklaring
van trouw aan de NAVO.
"Kortom, wij weten uit hun programma niet wat ze zullen beslissen indien de onderhandelingen in
Geneve mislukken. In hun verkiezingsslogans laten sommigen
evenwel uitschijnen dat die raketten er hoe dan ook niet komen.

Het is een publiek geheim dat er
binnen de SP nog een andere
strekking
bestaat, geleid
door
Willy Claes, die niet zo opgetogen
is met de elektorale
verklaringen
van Tobback. Bij de socialisten
heerst op dat stuk de grootste
dubbelzinnigheid."
kunnen dat de SP
ZOUvanhetdenietraketten
een zaak
nnaakt onn de bevolking te doen
vergeten welke kerneis zij geschoten heeft op vele andere vlakken?
En kan de SP nu niet op de pedaal
duwen omdat zij er na 8 november
misschien niet meer bij is? Maar
als de SP wel in de nieuwe regering sukkelt komen de raketten er
toch, want de Duitse socialisten
zijn er voor en dan zal de SP door
de knieën gaan.

vele tienduizenden. Lees maar wat
Het Belang van Limburg schrijft:
„De enige die er gauw wat elektorale propaganda hoopt aan vast te
knopen, was nog minister van Buitenlandse Zaken Nothomb, die
vóór de aanvang van de vredesmars de initiatiefnemers met veel
omhaal wenste te
ontvangen.
Schaamteloos was dat Iedereen
weet dat Nothomb de grootste
lobbyist van het Atlantisch Amerikanisme is. Dat is zijn volste recht,
maar dan moet hij nu, met de hete
adem van een stembusgang in de
nek, die vredesdag van gisteren
ook niet gaan misbruiken voor een
demagogische show.
Overigens
heeft het nummertje van Nothomb
niet doen vergeten dat de leiding
van de kristen-demokraten op afstand is gebleven van de vredesbetoging.
" Ook de liberale haviken moeten
erg sip hebben gekeken. Willy De
Clercq had enkele uren voordien
nog de betoging afgemaakt als
een verzameling van eenzijdig opgehitste nihilisten. Zo was het natuurlijk helemaal niet, want ook de
Sovjetunie kreeg er terecht van
langs voor het nucleaire expansionisme van o.m. haar SS-20-raketten."

I
een ander figuur heeft
O OKgeprobeerd
wat elektorale
winst te slaan uit de vredeswil van

ETS anders nu. De FDFer Outers heeft aan de koning een
bnef geschreven waarin hij waarschuwt voor het uiteenvallen van

België, omdat Wallonië zich gaat
aansluiten bij Frankrijk om de
Vlaamse hegemonie tegen te
gaan. Nou, nou-. Wij hebben de
laatste jaren weinig staaltjes gezien van Vlaams imperialisme; Komen, Voer en Waals staal zijn bij
ons weten eerder voorbeelden
van Vlaamse dienstbaarheid. Maar
zou het niet kunnen dat Outers en
zijn PDF de grond onder hun
voeten verliezen? Dat schrijft ook
De Standaard: „Vandaag beseffen zij dat hun greep op Brussel
verzwakt, samen met het verlangen van de Brusselaars hun lot te
binden aan het ekonomisch ontredderde en roder wordende Wallonië.
" Nog andere illuzies zijn verdwenen: de verfransing
van het
Vlaamse randgebied is stilgevallen
en het Nederiandstalige element in
de fmofdstad houdt steeds t>eter
stand. Outers weet dat het FDF
niet opgewassen is tegen de grote
problemen van Brussel: de vermenigvuldiging van het aantal immigranten, de verioedering van het
stadsbeeld en van de financiën, de
ineenstorting van de industriële
funktie van de stad, de verwijdering van Wallonië.
"Hij gelooft niet meer dat een
Waals-Brussels
bondgenootschap de dominante faktor kan
vormen in de staat en schrijft
daarom België af Voor zijn koers-

wijziging geeft hij als reden op dat
de Vlamingen de nationale solidariteit verzaken. Het is een doorachtig
voorwendsel."
wat er ook van zij, dat
NU,België
uiteenvalt zal ons niet
Ijerouwen. Wel integendeel. Maar
dat Brussel dan de zijde van het
failliete Wallonië zal kiezen, is allesbehalve zeker. Brusselaars draaien mee met de wind en hebben
een goede neus voor de macht_
Dat was ook zo in 1940-1945...
En nu we het toch over De Standaard hebben. Daar schreef de
heer Ruys de volgende zinnetjes.
„Ook de kristen-demokraten
blijven voor de VU een lastige tegenstander, vooral nu de CVP-leiding
onder druk van de t}asis en van de
jongeren
voor
verregaande
Vlaamse autonomie begint te ijveren."
de CVP-leiding begint te
D US:ijveren
voor Vlaamse autonomie. Wat een prachtig staaltje
van volksmisleiding I De C V P gaat
onder Tindemans en Eyskens
meer en meer de unitaire toer op,
denkt er openlijk aan de al veel te
magere autonomie terug
te
schroeven en weer terug te keren
naar la Belgique a papa En Ruys,
die dat zeer goed weet durft zo'n
nonsens te schrijven. In de politiek
zijn vele middelen goed, maar zo'n
smerig staaltje! Manu, toch!
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TV-programma's

12

Zaterdag

Zondag

31 OKTOBER

NOVEMBER

BRT1

BRT 1

15.00 Lichamelijk gehandicapt
(Open School). — 15.30 Dag aan
dag. — 16.00 De gekke Mr. Deeds
Cfilm). — 18.00 Popeye (strip). —
18.05 Robinson Crusoe (O. —
18.30 De jonge Merlijn (f J. — 18.55
Allemaal beestjes (natuurdokj. —
19.45 Nieuws. — 20.10 Boekenbeursnieuws. — 20.15 Shelley (fJ.
— 20.40 Terloops. — 2155 Dienst
onopgeloste zaken. — 22.15 Vergif
(tv-speO. — 22.40 Nieuws.

9.15 op zoek naar werk (Open
schooO. - 9.45 Telegym - 10.00
Eucharistieviering vanuit Overpelt
— 11.00 In de voetsporen van
Franciscus van Assisi (TV-film). —
12.00 Nieuws voor gehoorgestoorden. — 14.30 Voor boer en tuinder
(Open school). — 15.00 Sesamstraat — 15.30 Gullivers reizen
(strip). — 16.45 De laatste olifantenvangst (dok). — 17.50 Toerisme
'81. (Friesland). - 18.30 Tik tak
(strip). — 18.35 Leven... en laten leven (kwis). — 19.45 Nieuws. —
20.00 Sportweekend. - 20.30 De
memoires van Sarah Bernhardt
(toneeO. — 22.10 Lied van mijn
land. — 22.40 Nieuws.

NED1
1530 Nieuws. — 15.32 Studto vrij.
— 16.10 Klassewerk (kwis). —
18.58 Nieuws. - 19.00 AVRO's
wie-kent-kwis. — 20.15 How the
west was won (O. — 21.37
Nieuws. — 2155 AVRO's sportpanorama — 22.55 Kitsch en antiek
(fJ. - 2325 Nieuwa - 23.35
Jumping Amsterdam (reportage).

NED 2
1835 Sesamstraat - 18.50 Toerist^che tips. — 18.59 Op verzoek.
— 19.30 Kerkbuurt 20.00
NieiAvs. — 2027 Ik diende op het
Witte Huls (fJ. - 2120 Wat 'n
kunst (kwis). — 2220 Hier en nu.
— 23.00 Hier en nu/Studto sport
— 2325 Ander nieuws extra —
23.40 Nieuws.

RTB1
12.00 Verkiezingstribune (debat in
het Duits). — 19.30 Nieuws. —
1955 Le jardin extraordinaire. —
20.30 Le Clorsaire rouge (film). —
22.10 Fêtes de feu (folklore). —
23.00 Nieuws.

ARD
20.00 Nieuws. - 20.15 Das Kuckucksei (toneel). — 22.00 Nieuws.
— 2220 Ende Offen (kabaret). 23.45 Mein Freund, der Roboter
(SF-film). - 0.55 Nieuwa

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.15 Beeldhouwer Tilman Riemenschneider (portreO. — 19.30 Vater unser (tv-spel).
— 20.15 Wetten, dass?.. (show).
— 2155 Nieuws. - 22.00 Das
aktuelle Sport-Studio. - 23.15 Der
kleine Doktor (tv-spel). — 0.10
Nieuws.

D3
1955 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuwa — 20.15 Komponist
Qaus Ogermann (portreO. —
21.00 Der König und sein Narr (tvspel). — 23.05 Tips für Leser.

LUX
20.00 La petite maison dans la
prairie (fJ. — 21.00 Adieu ma jolie
(film). — 2235 Elisa vida mia (film).

F1
1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les Paris de TF 1 (speO. 20.00 Nieuwa — 20.30 Stars (variété). — 21.30 Jacquou le croquant (fl - 2320 Voetbalmagazine. — 020 Nieuws.

NED 1
19.00 Nieuws. — 19.05 Spiegel van
Azië (dok). — 20.05 Vara speelgoedaktie. — 20.30 De achterkant
van het gelijk (diskussie). — 21.35
Try out Otortfilm). — 2205 De
onderste steen (dok. over geneesmiddelen). — 23.00 De onvoorstelbare wereld van Roald Dahl (TVspeO. — 2325 Nieuwa

NED 2

19.45 Les gens d'ici. Onverwachte
ontmoetingen. — 20.00 Nieuws. —
20.35 Les enquêtes du commissaire Maigret (f J. - 2205 Cosmos
(dokJ. - 23.00 Sahara - Kenya
(dokJ. - 23.30 Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Histoire contemporaine
(fJ. - 21.55 Nieuwa - 22.15
Champ centre champ (film).

in ons aller belang
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Maandag
NOVEMBER
BRT 1
15.00 Een dag met de wind (jeugdfilm). — 16.30 Requiem van Mozart
(requiemmis). — 18.00 Tik tak
(strip). — 18.05 Maja de bij (strip).
— 18.30 De erfenis van Atatürk
(Open schooD. - 19.00 Popeye
(strip). — 19.10 Giezondheidsmagazine. — 19.45 Nieuws. — 20.05
Verkiezingstribune (Volksunie). —
20.15 Boekenbeursnieuws. —
2020 Oppenheimer (dokJ. —
21.10 Sportshow. - 21.55 Wikken
en wegen. — 2235 Cantates uit de
hoogbarok U.S. Bach). - 22.55
Nieuvi«.

NED. 2

RTB 2
1930 Nieuws. - 19.55 De problemen van het Waalse gewest (debat). — 20.55 Ine fleur po I'etemite
(Waals toneeP.

ARD
20.00 Nieuwa — 20.15 Mata Hari
(fJ. - 21.15 Oiina vandaag (dokJ.
— 22.00 Rudis Tagesshow. —
22.30 Tagesthemen. — 23.00 Unterwegs (film). — 0.45 Nieuws.

19.45 Sport im Westen. - 19.55
Gtewestelijke aktualiteiten. — 20.00
Nieuwa — 20.15 Unser kleiner
Planet (dok). — 21.00 Auslandsstudto. — 21.45 Wenen tegen Keulen
(spel). — 23.15 Nieuwa

19.00 Nieuwa — 19.30 Filmnieuws.
- 20.00 La section 4 (f). - 21.00
Le crabe-tambour (film).

F1
19.15 Les animaux du monde
(dok). - 19.45 Suspens (f). 20.00 Nieuwa - 20.30 Le crabetambour (film). — 22.25 Koncert
(Olivier Messiaen). — 23.00
Nieuws.

20.00 Nieuws. - 20.35 L'Armée
des ombres (film). — 22.55 Videomagazine. — 23.25 Nieuws.

NED 2
18.35 Sesamstraat Educatieve
reeks waarin de kleuters op speelse wijze enkele begrippen worden

bijgebracht — 18.50 Jeugdjournaal. — 1859 Pubertijd. - 19.25
Kenmerk. - 20.00 Nieuwa —
2027 Socutera - 2032 Dynasty
(fJ. - 21.15 Infoshow. - 2210
Mooi Nederland (natuurdokj. —
2255 Taxi (f J. - 23.02 Teleac. 2322 Nieuwa

RTB 1
19.30 Nieuwa — 20.30 Risquonstout Ocwis). — 21.15 Guerre en
pays neutre (fJ. — 22.10 TéléMémoires: Jacques Huisman (portreO. — 23.10 Nieuwa

ARD
20.00 Nieuwa - 20.15 Der Untergang des Hauses Usher (TV-speD.
— 21.15 Hilfloa lustloa abgeschlafft? (dokJ. - 22.00 Tagesthemen. — 22.30 ARD sport extra —
0.00 Nieuws.

r

U

(film). Kwot: ook •
22.40 Belgische'fzingen.
•

F1
1920GiewesteliJk':
19.45 Les paris c'^
20.00 Nieuwa ,- „
(Hamburg
SV-'
22.15 Questionr..

A2
19.45 Les gens d
- 20.00 Nieuw^ '
spectacle (shovi() ^'
ne medical. — 2 .

F3
20.00 Les jeux
— 20.30 Une mèi

ZDF
19.00 Nieuwa - 19.30 Vater Unser CTV-spel). - 20.15 ZDF-Magazin. — 21.00 Heute-Joumal. —
2120 Die Profis (fJ. - 22.10 Das
geht Sie an. — 22.15 Beknotting
van de menselijke vrijheid (reportage). — 23.00 Les melodies du
malheur (show). — 0.10 Nieuwa

D 3
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuwa - 20.15 Gesprekken en ontmoetingen. — 21.45 De
Poolse arbeidersopstand in december 1970 (dokJ. - 22.15 Filmtip. — 2220 lm MacArthur Park
(Amerikaanse TV-film). - 2325
Nieuws.

LUX.
19.57 Nieuwa - 20.00 Hit-Parade.
— 21 .(X) Le prisonnier de Zenda

BRT 1
15.30 Digby, dl
wereld (jeugdfili
•iiJn'
(strips). - 18.(B
18.35 Loon nair
School). - 19.(i'
19.12 De MupiM
Nieuws. — 20.C 5
ne (PVV). - 2).
nieuws. — 20.2P
Een wereld: 11
22.05 \.Q. (kwis.

BRT 2
20.10 Aktie o p ^
20.40 El Supe
Tenuto. — 22.5(
(Open School).

RTB 1

ARD

D 3

20.15 Die goeie ouwe tijd (show).
— 21.05 Gimme Shelter (film), tot
2235.

15.55 Stan Laurel en Oliver Hardy
(film). — 16.40 Ren je rot (kinderprogramma), tot 1725. - 18.58
Nieuws. — 19.00 Van gewest tot
gewest — 19.50 Politieke partijen.
- 20.00 Aruba Affair (dokJ. 21.00 Cinevisie (filmmagazine).' —
2137 Nieuwa - 21.55 Den Haag
Vandaag. — 22.10 Studio Sport —
23.30 Nieuws (tot 23.40).

20.00 Nieuws. — 20.15 In der Sache J. Robert Oppenheimer (toneeO. — 22.10 Die Kriminalpolizei
rat - 22.15 Nieuwa - 2220
Hongarije 25 jaar geleden (dok). —
23.05 Kunnen depressies genezen
worden? — 23.55 Nieuws.

19.00 Nieuwa - 19.10 Bonner
Perspektiven. — 19.30 Bruder
Sonne, Schwester Mond (film) —
2125 Nieuvira. — 21.40 Joden en
Kristenen in Duitsland. — 2210
Apropos film. — 2255 Spielwisse
(dok). — 23.40 Nieuwa

BRT 2

19.00 Daar vraag je me wat (dok).
— 19.40 Galactica (SF-fJ. - 2030
De KRO komt langs in_ Doom
(show). — 21.37 Nieuw». — 21.55
Voor een briefkaart op de eerste
rang (kwis). — 22.45 Het hart op
de tong. — 2325 Landelijk pastoraal overleg. — 23.50 Nieuwa

19.30 Nieuwa — 19.55 La faim du
monde (film en debaO. - 23.00
Nieuws.

ZDF

1320 Start Ruimtependel, tot 13.45
(Rechtstreekse reportage). —
16.00 Bonjour La France (Open
School). - 17.00 Op het Schildpadplein. — 18.00 Klein, klein kleutertje. — 18.15 Tik Tak (stip). —
1820 Het Loodswezen (dokJ. —
1825 Chips (fJ. - 19.12 De Muppetshow. — 19.45 Nieuws. —
20.05 Verkiezingstribune (SP). —
20.15 Boekenbeursnieuws. —
2025 Amok! (fJ. - 20.50 Het
dubbele leven van Dominick Hide
nV-film). — 2225 Twintig jaar ontwikkelingsproblematiek
(debaO.
Prezentatie: C. Cleeren. - 23.10
Nieuwa

NED 1

RTB 1
12.00 Faire le point (verkiezingen
'81). - 13.00 Nieuwa - 19.30
Nieuwa — 20.00 Ecoles sans frontières (UNICEF-show). - 21.15
Faux depart (TV-film). - 2255
Nieuwa

BRT 1

NED. 1

18.35 Sesamstraat — 18.50
Jeugdjournaal. — 18.59 Scooby en
Scrappy Doo. — 1920 Het donkere bos (fJ. — 20.00 Nieuwa —
2027 Achter het nieuwa — 21.10
Madame Bovary (f J. - 2205 Koning klant — 22.30 Sonja op maandag (show). — 23.35 Nieuws.

A2

VOLKSUNIE

20.30 Mer du Nord et BaWque
(dok). - 21.35 Nieuwa - 21.40
L'invité de Fr 3 (André Griffon). —
2235 Cas de conscience (film).

15.35 Bdke de Beer (strip). —
15.45 Bespieders bespied (riatuurdokJ. — 16.30 Op verzoek. —
17.05 Studio sport! - 17.35 Sprekershoek. — 17.50 Landbouwmagazine. — 1820 Kunstmagazine.
— 18.45 Sesamstraat - 19.00
Studio sport II. — 20.00 Nieuwa —
20.10 Panoramiek. - 20.40 Humanistisch vertxjnd. — 20.45 De
sprong (ooriogsdokJ. — 21.45
Sukses (O. - 22.45 Aktualiteitenmagazine. — 23.15 Nieuws.

LUX

A2

F3

^fd***

ZDF
19.00 Nieuwa — 19.30 Die Pyramids (kwis). — 20.15 Wie würden sie
entscheiden? (rechtszaken). —
21.00 Heute-Joumal. 2120
Johnny Larsen (tv-speO. — 23.00
Eine Bibel für unsere Zeit (dokJ. —
23.40 Nieuwa

D 3
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuwa — 20.15 Individualiteit und Angst — 21.30 Kaukasus
(ooriogsdokJ. — 22.30 Graf Zaroff
(film). — 23.30 Nieuwa

LUX.
19.57 Nieuws. — 20.00 Le prisonnier (f J. — 21.00 Les raisins de la
cdère (film). — 23.10 Belgische
parlementsverkiezingen.

F1
1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). 20.00 Les visiteurs du soir (film). —
2225 Trésors des cinematheques
(dokJ. - 2325 Nieuws.

A2
20.00 Nieuwa - 20.35 Aktualiteitenmagazine. — 21.40 Gospel caravan (gospels). — 22.35 Nieuws.

_

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 2030 Le diabolique docteur
Mabuse (griezelfilm). — 22.10
Nieuws.

Z A T E R D A G CSI o k ü - in De gekke Mr. Deeds
(Mr. Deeds goes to town) speelt Gary Cooper een buitenjongen die van een oom die hi] nooit gezien heeft,
een fortuin erft Hij moet daarvoor echter naar New
York. Hij voelt zich helemaal niet thuis onder de
stadsmensen. Daarenboven wordt hij belaagd door
persmensen die hem proberen te strikken voor een interview. Toevallig ontmoet hij een aantrekkelijk meisje,
met wie hij bevriend w o r d t Het meisje heeft een heel
scenario opgevoerd om zijn aandacht te trekken, zij is
immers journaliste.. Regie: Frank Capra (1936 - z w / w )
(Namiddagprogramma van BRT). — De BRT sluit het
programma af met een aflevering van Vreemde vertellingen, een reeks tv-bewerkingen van spannende vertialen van Roald Dahl. De aflevering heet „ V e r g i f -

Z O N D A G (1 novJ — Goed nieuws voor de
peuters: BRT begint vanavond met een nieuwe reeks
beeldverhalen zonder woorden: Tik Tak. De beelden
worden gevormd door audio-visuele effekten, een soort
universele beeldtaal, gerealizeerd met de nieuwste
elektronische middelen. In Een avondje uit, een reeks
toneelspelen op BRT, zit het toneelstuk „De memoires
van Sarah Bernhardt" van John Murell, in een vertaling
van Jos van Gorp, Ofjgevoerd door Toneelgezelschap
Ivonne Lex. Ivonne Lex sfieelt de rol van Sarah
Bernhardt en Frans Maas speelt haar privé-sekretaris
Georges Rtou. De vereenzaamde oude Sarah Bernhardt ooit de grootste tragedienne van haar tijd genoemd, dikteert op een avond haar memoires aan haar
privé-sekretaria Wanneer haar geheugen haar in de
steek laat, roept zij al akterend het verleden opnieuw op.
— Try out is een eindeksamenprodukt van leerlingen
van de Filmakademie. De belangrijkste rollen worden
gespeeld door in Nederland gevestigde namen: Linda
van Dijck, Kitty Courbois, Wim van der Grijn. Het sukses lacht de jonge zanger/komponist Jeroen Deen toe.
Hij spoedt zich naar een interview. Een hoogzwangere
vrouw houdt hem aan. Deze ontmoeting is het begin
van een reeks misverstanden die aan zijn leven een
onverwachte wending geven. (Vara-Ned. 1). — In het
Vara-magazine De onderste steen, waarin internationale maatschappelijke Cmis)toestanden worden aangepakt is het de beurt aan „de multinationale geneesmiddelenconcerns en de Derde Wereld". De Vara sluit de
avond af met een aflevering van verhalen van Roald
Dahl: Hormonen, over een jong stel met een baby. De
vader is bijenhouder. De jonge moeder maakt zich zor-

gen: de baby huilt te veel e ~
kent de vader een midde t '"-

MAANDAG(2novJ ne van BRT zitten twee o» '
derO bij kinderen en een i
een bijdrage over het nut ^
Na het nieuws volgt het I <
de tv-avond: De VU-uit2E
Vanavond start de BRT i
biografische reeks over di i
penheimer, de vader van c
Toen hij vernam welke de c
men op Hiroshima en N i
bracht was hij diep gesel
nam hij ontslag. Opfjenhei r
McCarthy's heksenjacht i
voor de rechtbank gedaa t
derd. In 1963 werd hij dooi |
liteerd. In 1967 stierf hij op 1^
fel achterlatend bij de doe '
of niet vermeende sympj t
— In Wikken en wegen, h( t
BRT, handelt Miei Louw o ;
stratiereizen". O p Ned. 2 E
Madame Bovary, naar he
(met Francesca Annis in < i
toen 36-jarige (1857) Ftau 3
wat ophef. De wijze waarc i
Bovary beschreef was v a n
hij gerechtelijk vervolgd 'f

D I N S D A G (3 novJ - I
is een artieste met wereld i
N.a.v. de 11.11.11-aktie wo«
te hangen van wat door d s
menwerking in Zaïre werd [
de is gekomen aan vooral 11
Super (BRT 2) is een mill( i
Orlando Gimenez-Leal (19 '
Cubaanse vluchtelingen e >
Sommigen dromen ervan i
ren naar hun vaderland, <i
laten amerikanizeren, nog i lot neergelegd en hebben i
naar hun vaderland teru 3
Televizier, het aktualiteiten i
wordt n.a.v. de Vluchtelinge i
probleem belicht en wordt
is (geweesü van Nederlanji
oplossen.

r
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et land is onregeerbaar geworden en holt regelrecht naar
het failliet. ledere dag vergroot de schuldenlast met anderhalf
miljard, hetzij 150 F per inwoner... iedere dag. Steeds meer jonge mensen
hebben na school geen andere toekomst dan het stempellokaal. De ouderen
vragen zich af, of ze na een leven van arbeid nog zeker zijn van hun pensioen.
Nochtans was België tien jaar geleden een welvarend land.
Dat het thans aan de rand van de afgrond staat is te wijten aan het jarenlange
wanbeheer van de partijen die de lakens uitdelen; de CVP, de SP, de PW, hun Waalse
zusterpartijen en hun hele aanhang van sindikale en f manciële belangengroepen.
De sociale zekerheid van arbeiders en bedienden wordt
afgebroken. Het middenkader en de zelfstandigen hijgen oftder de fiskale
druk. Het bedrijfsleven wordt uitgeknepen als een citroen.
En morgen, na de verkiezingen, dreigt het
nog erger te worden.
Hebben wij dat echt verdiend? Hebben we
daarvoor twintig-dertig jaar hard gewerkt?
Is et geen enkel ander uitzicht dan dat op een
algemene verarming? Hebben wij de jeugd
geen enkele andere toekomst te bieden?

neBe\gfed»eP

]a, er is een uitweg!
Akkoord, de knsis bestaat. Maar haar
gebruiken als een goedpratertje voorde eigen
onkunde is een lafhartig exkuus. Nederland,
Duitsland en Zwitserland b.v. doen het ekonomisch uitstekend (en ook voor die landen
gelden de hoge olieprijzen). Maar Vlaanderen
wordt in de huidige situatie door de krisis dubbel getroffen... immers, wij moeten opdraaien
voor de miljardentekorten die Wallonië voortdurend, arrogant en gulzig, aan ons voorlegt.
Steeds meer Vlamingen beseffen dat Vlaanderen de knsis wél zou aankunnen. Er is
een meerderheid in Vlaanderen,
die bewust of onbewust,
beseft dat wi) onszelf moeten
redden en dat we het kunnen.
Aan alle Vlamingen die niet in
de ondergang berusten, heeft de
Volksunie een uitweg te bieden.

oWieVc

Daarom is uw stem zo belangrijk,
Blanco stemmen. In het kieshokje een
neus zetten naar de politiekers.
Bent u werkelijk iemand die zich op z'n
kop laat zitten? Die lijdzaam zit te wachten tot
wanneer het land helemaal failliet is? Tot
wanneer de sociale zekerheid niet meer kan
uitbetaald worden? Of tot wanneer iedere
schoolverlater werkloos is?
Blanco stemmen laat de knoeiers aan
het woord en... aan de macht.
"Steek alle politiekers in één zak."
Het wordt vaak gezegd. Maar het is
onjuist. Er zijn alvast twee soorten
partijen. De ene soort, die

voortdtuend aan de macht wil zitten. Die achter zich de hele politieke winkel heeft van sindikaten, belangengroepen, spaarkassen en rijke
mutualiteiten. De CVP bijvoorbeeld, of de SP
en de P W .
Er zijn echter ook andere partijen :
gewoonweg vrije en ongebonden mensen die
samen hetzelfde willen.
Probeer het eens met zo'n partij. De Volksunie is er zo een. Niet onfeilbaar, neen. Maar
ook geen eendagsvlieg en geen wanhoopsdaad.
De Volksunie wéét wat ze wil. Ze geeft aan uw
stem de waarde van een échte kans op verandering.

SUNIE
in ons aller belang

mm

_
Ie. Integendeel, het poliIsriiaar onduidelijker... het land
ijdt de afgrond in. Cynisch genoeg weten onze "tradiJonele" politiekers dat zelf. Maar de wü en de moed tot
vernieuwing ontbreken gewoon... zij zijn de machteloze
marionetten van hun eigen systeem en drukkingsgroepen geworden.

"intussen staat de geldkraan naar Wallonië open.
Maar niemand weet hoe België dit monsterachtig
staalplan ooit zal betalen''
}.V., "Gazet van Antwerpen", 29.6.81.

iriBi^

Een eerste-müiister die vóór enkele jaren met een gat
van 200 miljard voor het parlement zou gekomen zijn,
zou als onbekwame klungelaar aan het hoofd van een
ploeg on verantwoordelijken zijn weggestemd''
L. Marynissen. "Het Volk", 9.7.81.
"Twee jaar lang heeft de CVP elk regeringswerk onmogelijk gemaakt door
een permanente export van haar eigen
verdeeldheid en chagrijn naar de Wetstraat 16. En waar er toch nog iets bewoog, sloegen de socialisten dan weer
toe'/
H. Camps, 'Belang van Limburg",
11.7.81.

m

'De liberalen zouden wat minder demagogisch mogen doen.
Toen ze in 1974 mee in de regering zaten, stegen de staatsuitgaven in een jaar tijd met
25t.h.'?
Mark Eyskens, 2.9.81.
Van een staatspartij als
de CVP wordt verwacht
dat zij het bankroet
en de verarming vermijdt.
De malaise dreigt echter
zeer diep ingeworteld
te geraken in kristendemokratische rangen'^
H. Van Rompuy, CVPstudiedienst, 1.8.81.

'iï-^<

^/A

Een ontleding leert, dat
achter de partijbesturen
de vakbonden staan en dat
in die vakbonden de invloed van Waalse kernen
de doorslag geeft. In het
ABW zijn de Luikse sindikalisten sterker dan Deburmc; in het ACV vreest
Houthuys zijn Waalse
adjunkt Dhondt .
ManyRuys,
"De Standaard" 2.6.81.
Onbegrijpelijk is de houding van de CVP, zeker
van Eyskens... Ze zijn de
willoze gijzelaars van een
stel Waalse demagogen
geworden'.'
D.W.. "Gazet van
Antwerpen", 11.6.81.
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Er is geen reden om in de ondergang te berusten. Als we het écht
willen, is er een uitweg.

We moeten meer en
beter produceren.
Zal er morgen werk zijn voor wie
werken kan ? Zal de sociale zekerheid
nog kunnen betaald worden ? Ja, als
we genoeg geld hebben. Dat geld zullen we pas hebben door meer en beter
te produceren, met minder kosten, en
door meer te verkopen op de wereldmarkt. Ons land is bijna volkomen
aangewezen op de uitvoer en Vlaanderen neemt daarvan 70 procent voor
zijn rekening. We zullen meer produkten van een betere kwaliteit, over
de hele wereld moeten verkopen met
voldoende winst.
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We moeten weten
waarvoor de
inspanning dient.
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^ Wat we verdienen, moet zuinig
beheerd worden. Er kunnen heus geen
miljarden meer verloren gegooid in
toekomstloze bedrijven. Er moet definitief een eind gesteld aan het wanbeheer en aan de verkwisting van staatsgelden. Onze inspanning moet gericht
zijn op meer jobs en op het behoud

97.4%o

De cQférs bewijzen:
#«
Het Waals blok aan ons
been"
In een studie van ekonomisten van de
Leuvense Universiteit werd aangetoond
dat Wallonië en Brussel verantwoordelijk
zijn voor 97,4 % van het tekort op de Belgische begroting. Met andere woorden:
de honderden miljarden die we tekort
komen, liggen aan de Waalse en Brusselse rode cijfers.
Moest Vlaanderen dit miljardenblok niet aan het been hebben, dan
zou het behoren tot de koplopers van
Ie Europese welvaart, zoals Nederland en
Duitsland. We zouden gezonde rekeningen kunnen voorleggen, onze munt zou sterk staan zoals
de mark en de gulden.

van de sociale zekerheid, in een geest
van verdelende rechtvaardigheid.

We moeten samen
aan één koord trekken.
Dat kan alleen in een eerlijk sociaal klimaat... waarin iedereen overtuigd en solidair samenwerkt: patroon
én arbeider, werknemer én zelfstandige. De onderneming moet een
belangengemeenschap worden, niet
betutteld door de sindikaten of door
de staat. In ruil voor zijn verhoogde
inspanning moet de werknemer inspraak en medeverantwoordelijkheid
krijgen. Dit medebeheer mag in géén
geval leiden tot de versterking van de
sindikale bureaucratie.

We moeten winst niet
bescliouwen als een
vies woord.
Wie onderneemt en risico draagt,
mag daarvoor niet gestraft worden.
Wat vdjzelf en onze bedrijven verdienen, is de draagkracht van gans onze
welvaart. De vmist die wordt gemaakt
door een lagere kostprijs moet besteed
worden aan nieuwe jobs en de
vemieuvwng van onze nijverheid.
Om meer geld te investeren moet er
meer geld gespaard worden... en om
meer te kunnen sparen moet iedereen
genoeg verdienen.

Dat kan allemaal
in Vlaanderen.
De ervaring heeft geleerd dat de
Walen een totaal andere weg kiezen.
In Wallonië zijn de vakbonden ontaard tot herrieschopperij en is het patronaat vervallen tot een knekelhuis.
Men verwacht er alle heil van een
staat die blijvend voor de Waalse problemen moet opdraaien... met miljarden uit de Vlaamse ekonomie,
de Vlaamse werknemersbijdragen,
de Vlaamse spaarcenten.

Daarom wil de
Volksunie een
eigen Vlaamse aanpak,
los van Wallonië.

wm

Geen
Vlaamse wdvaart
Vlaanderen... een open demokratie!
Het Vlaanderen dat de Volksunie wil verwezenlijken, zal een fundamenteel demokratische staat
zijn, waarin de burger aan de basis ligt van het
Vlaamse gezag Een staat waann het demokratische
gezag geëerbiedigd wordt, en waann het gezag de
demokratie eerbiedigt In de Vlaamse Staat zullen
de burgers via hun gekozenen bij meerderheid beslis
sen en niet langer allerhande drukkingsgroepen of
partiipohtieke machtsmonopolies in het bestuur en
de administratie In bestuur en bedrijf zal de burger
meer inspraak krijgen door gekozen en kontroleer
bare vertegenwoordigers Door deze openheid en
door de betrokkenheid van de burgers bij de
besluitvorming zal m Vlaanderen ook het geloof in
de werking van de demokratie hersteld worden
De VU IS ervan overtuigd dat een zelfstandig
Vlaanderen oog zal hebben voor en de middelen zal
kunnen opbrengen om een gezond leefmilieu als
erfenis voor de toekomstige generaties te verwe
zenhjken Tevens zal veel vnjgekomen Vlaamse
energie kunnen gencht worden op werk dat Vlaan

Om een zelfstandig beleid te kunnen voeren moet
Vlaanderen baas zijn over zijn geldmiddelen, in hun
volle omvang. De Vlaamse Staat moet door een eigen
fiskaliteit kunnen beschikken over al zijn inkomsten.
In deze Vlaamse Staat zullen een Vlaamse regering
en een Vlaams parlement bevoegd zijn over het ganse
Vlaamse land en over de Vlaamse gemeenschap te
Brussel. Wanneer Vlaanderen eendrachtig zijn herstel
verwezenlijkt zal het zich gemakkelijker doen ontzien
en eerbiedigen dan vandaag. Ook te Brussel dat de
gemeenschappeli|ke hoofdstad moet zijn, met een
volwaardige deelname van de Vlamingen aan het
algemeen bestuur. Vanzelfsprekend zullen de grenzen
van het zelfstandige Vlaanderen nooit meer het voorwerp kunnen uitmaken van enige bespreking.
Dat Vlaanderen radikaal opteert voor
zelfbestuur met een eigen fiskaliteit betekent
niet, dat het zich zal onttrekken aan de normale solidariteit binnen de Belgische en
Europese kontekst. Deze solidariteit mag
evenwel niet opgelegd worden, maar moet
vrijwillig zijn. Zij mag niet langer misbruikt worden voor het vullen van bodemloze putten, maar zal integendeel geschraagd worden door een welbegrepen
eigenbelang.
De Volksunie kent, beter dan wie
ook, de moeilijkheid die op de weg naar
zelfbestuur en herstel moeten overwonnen worden. Maar het kan. Als de
druk van het Vlaamse volk op de
Vlaamse volksvertegenwoordiging
sterk genoeg is, dan kan zelfbestuur
morgen reeds in het parlement afge^dwongen worden. Het hangt uitbeid
sluitend van de Vlamingen zelf af
of zij hun meerderheid en macht
al dan niet willen gebruiken.
geb,
"'.'^^«yir
De Volksunie zal de druk van
honderdduizenden Vlaamse
'aaois,
*Sta,afstemmen doelbewust richten op
in
dit doel: de volgende regeerverklaring moet echt zelfbestuur
omvatten

"Aft,

deren m het verleden als een vanzelfsprekende
opdracht heeft beschouwd en dat in de toekomst
steeds noodzakelijker zal worden onze verantwoordelijkheid m het Noord Zuidverband en in de
wereldsamenwerking
De Vlaamse Staat zal een open verdraagzaam
heid huldigen, met alleen als de noodzakelijke pijler
van een nieuw samenlevingsmodel, maar ook als de
bekroning ervan in al zijn verscheidenheid en met
respekt voor die verscheidenheid moet Vlaanderen
een zijn In de Vlaamse Staat kan een vernieuwende
mentaliteit de verzuiling doorbreken Geen poli
tieke, ideologische of andere groep kan en mag zijn
mening opdringen Het zelfstandige Vlaanderen is
een staat van en voor alle burgers die er wonen,
een staat die werkt in ons aller belang
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TV-programma's
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\ voor kinderen. —
• pariementsverkie-

NED. 1

RTB 2

LUX.

19.55 De Bermuda-driehoek (dokJ.
- 20.55 Stalag 17 (film).

ce aktualiteiten. —
te TF 1 (speD. 20.30 Voetbal
-Bordeaux^. —
1 laire (magazine).

18.58 Nieuws. - 19.00 E.0. Kinderkrant - 19.30 De Waltons (fJ. 20.20 Tijdsein (info). - 2.50 Interludium (clavecimbeO. — 21.00 De
nieuwe mens (f J. — 21.37 Nieuws.
— 21.55 Den Haag vandaag. —
22.10 De schok van het nieuwe
(dok). - 23.05 Nieuws.

19.57 Nieuws. - 20.00 L'homme
qui valait trois milliards (f J. — 21.00
L'horoscope (film). — 22.30 Belgische (parlementsverkiezingen.

NED. 2
i'ici (gesprekken).
i - 20.35 C'est d u
4 .
22.10 Magazi; 3.00 Nieuws.

i i 20 heures (spel).
( r e russe CTV-film).

nsdag
7EMBER

18.35 Sesamstraat
— 18.50
Jeugdjournaal. — 18.59 Avro's toppop. — 19.25 Babbelonië. - 20.00
Nieuws. - 20.27 M.I.ES. (show).
- 21.30 Dallas (fJ. - 2250 Televizler magazine. — 23.(X) Honderd
beroemde schilderijen (dokJ. —
23.20 Nieuws.

ARD
'20.00 Nieuws. — 20.15 W a s bin
ich? (speD. — 21.00 Baden-Baden
(reportage). — 21.45 Dallas (fJ. —
22.30 Tagesthemen. — 23.00 Arana (kuituur). — 0.00 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Die Sünderin (film). — 21.00 Heute-joumal. —
21.20 De liberaal-socialistische
koalitie (reportage). — 22.50 De
koning danst Ö)alleO. — 2350
Nieuws.

D 3
RTB 1
19.30 Nieuws. — 20.30 Face au
public (liedjeszanger). — 21.30 Élémentaire, mon chér Einstein (dokJ.
— 22.40 Nieuws.

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Galerie. —
21.00 Fragestunde. — 21.45 V o r
O r t — 22.30 Menselijke reaktles in
extreme situaties (dokJ. — 23.15
WK-schaken. — 23.45 Nieuws.

F1
1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les paris de TF 1 (spel). —
20.00 Nieuws. - 2030 Livingstone
(tv-film). — 21.35 Aktualiteitenmagazine. — 22.30 L'art et les hommes (Arturo Carmassi). — 23.25
Nieuws.

A2
19.45 Les gens d'ici. — 20.00
Nieuws. — 20.30 D'accord, pas
d'accord. — 20.40 De Gaulle (toneel en debat).

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Franc-jeu (avonturenfilm).
— 22.10 Nieuws.

Donderdag

grootste hond ter
n ) . - 18.00 Tik tak
)^ Sesamstraat —
werken? (Open
Ql7 Boter ( d o k j . —
(etshow. — 19.45
ï I Verkiezingstribu'Q.15 BoekenbeursHitring. - 21.15
11.11 Zaïre.
- 22.35 Nieuws.

^ b a a r vervoer. —
(film). - 22.10
)|Bonjour la France

2230 Die tausend (aesKhter der
Wüste (tv-speO. — 23.40 Nieuws.

NOVEMBER

G^-f

1530 Battlestar Galactica (jeugdfilm). - 18.00 Tik tak. - 18.05
Sesamstraat — 18.35 Een vinger
in de pap. — 19.05 Oudenaarde
(dokJ. — 19.12 D e Muppet show.
— 19.45 Nieuw& — 20.05 Verkiezingstribune (CVP). - 20.10 Boekenbeursnieuws. — 20.15 Dut)bel
Dobbel (kwis). — 21.00 Panorama
— 2150 Dallas (fJ. - 22.35 Sporttribune. — 23.05 Nieuws.

BRT 2

NED1

S

n de Muppet show (BRT 1)
f iam te gast: Shirley Bassey.
r it geprobeerd een beeld op
< Belgische ontwikkelingssajerealizeerd en wat ten goec e plattelandsbevolking. — El
3 jstudie van Leon Ichaso en
7p) en speelt in het milieu van
Portorikanen in New York.
(jog ooit terug te kunnen keaideren hebben zich gewild
i nderen hebben zich bij hun
c e hoop laten varen nog ooit
i te kunnen keren... — In
I nagazine v a n A v r o ( N e d . 2)
< nweek 81 het vluchtelingenlagetrokken wat de bijdrage
II om het probleem te helpen

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Der Berg
des Schreckens (fHm). — 21.40
Hobbythek — 2225 Hinter den
Schlagzeilen. — 23.10 Nieuws.

F1
1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Politieke partijen. — 20.00
Nieuws. - 20.30 Koncert (Prokofjev). — 21.40 Boekenmagazine. —
22.50 Nieuws.

A2
19.10 D'accord, pas d'accord. —
19.45 Les gens d'ici (magazine). —
20.00 Nieuws. — 20.40 Le fantóme
de la liberté (film). — 23.00 Nieuws.

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Les ogresses (film). —
22.15 Nieuws. - 22.35 Agenda 3.

Vrijdag

W O E N S D A G
(4 novJ Als alles naar plan
verioopt kunnen wij vanmiddag (13 u. 20) getuige zijn
van de lancering van de ruimtependel op Cape Canaveral ( B R T / R T B B . — Voetbal: terugwedstrijden van de
2de ronde van de drie Europese bekers. — In de Britse
tv-film Het dubbele leven van Dominick Hide (The
Flipside of Dominick Hide) (BRT 1) zit een stukje
science-fiction. Dominick Hide leeft in de 22ste eeuw.
Diep in hem leeft het veriangen om zijn afkomst te
kennen. Wanneer hij de opdracht krijgt om het Londense vervoer in 1980 te gaan bestuderen, grijpt hij de kans
om meteen wat meer te vernemen over zijn voorouders. In Fundamenten (BRT) maken prof. Thorbecke en
prof. J. Maton de inventaris op van 20 jaar ontwikkelingshulp en -onderzoek. — Aruba affair, een film van
R m de la Parra en Hetty Los speelt op Aruba tijdens het
karnavalfeest en heeft een dubbele betekenis, enerzijds
is het als het ware een reisverslag, anderzijds heeft het
een politieke achtergrond (Nos-Ned. 1).

D O N D E R D A G ( S n o v J — Het jongerenmagazine
van BRT Een vinger in de pap is hoofdzakelijk gewijd
aan het lezen van boeken en de Boekenbeurs. Gast:
Raymond van het Groenewoud (BRT 1). — De filmrubriek Première-magazine zit weer eivol met fragnnenten
uit aileriei nieuwe films, interviews, tips en nieuws over
het filmgebeuren. — De A v r o brengt een 1 uur lang
durende sp)etterende show rond de Amerikaanse zwarte zangeres Diana Ross. — Het informatieve aktuallteitenmagazine De alles is anders show van Aad van den
Heuvel gooit hoge ogen in Nederiand, trouwens dat is
de reden waarom het programma tijdens de winter
voortgezet wordt op het oude stramien (Vara-Ned. 2).

V R I J D A G (6 novJ — In de Laatste Ronde gaan de
partijvoorzitters van de vier grootste partijen in Vlaanderen nog eens uitleggen hoe goed ze het allemaal
voorhebben met ons. You and me, is een gevoelige film
over de vriendschap tussen een opgejaagde jongeman
en een 9-jarig jongetje dat niet zo gelukkig is bij zijn ouders. Amerikaanse film van David Carradine (Kung Fu),
waarin Carradine de hoofdrol speelt en ook instaat voor
de countrysongs (1978). — De Vara (Ned. 1) draait de
indringende film Minnie en Moskowitz (1971) van John
Cassavetes. Gena Rowlands. Cassavetes' vrouw,
speelt de rol van het niet-joodse vriendinnetje van de
joodse jongen Seymour Moskowitz. De twee zijn in
veel opzichten eikaars tegenpolen, zodat er nogal wat
tragikomische verwikkelingen plaatsvinden in de film...

18.58 Nieuws. — 19.00 Vinger aan
de pols (over gezondheid). —
1925 Diana Ross Special (show).
— 2025 Jan Brusse: mode achter
de mode. — 20.50 Paul Citroen
(portret). - 21.37 Nieuws. - 21.55
Den Haag vandaag. — 22.10 D e
schoolbank (kritisch). 22.45
Nieuws.

NED 2
18.35 Sesamstraat
~
1850
Jeugdjoumaal. — 18.59 Er was
eens._ (dokJ. — 1925 Smokkelaar
(fJ. 20.00 Nieuws. 2027
Waarom het)ben ze het Evans niet
gevraagd? (f J. — 2120 Brandpunt
— 21.55 D e Sullivans (fJ. - 22.0
De Alles is Anders Show. - 2325
Nieuws.

RTB1
19.00 Antenne-soir. — 19.15 Verkiezingstribune. — 19.30 Nieuws.
— 20.30 Transamerica Express
(film). — 21.55 Le carrousel aux
images. — 23.15 Nieuws.

RTB 2
20.00 Boekenmagazine. — 20.30
Gesprek met Paul C^ollaer. - 20.50
Roberto Devereux (Opera van Donizetti).

NOVEMBER
BRT 1
15.30 D e kleine
zeemeermin
(jeugdfiInrO. - 18.00 Tik tak (strip).
18.05 Sesamstraat - 1 8 2 0
Klein, klein kleutertje. — 1835 Veilig en zuinig autorijden (open
school). - 19.45 Nieuws. - 20.15
Boekent)eursnieuws. — 2020 Parlementsverkiezingen: „De laatste
ronde" (debat). — 2225 Premièremagazine. — 23.15 Nieuws.

BRT 2

RTB 1
19.45 Nieuws. — 20.30 A suivre
(nieuwsmagazine). — 21.15 Sonate d'automne (film). — 22.45
Nieuws.

RTB 2
1930 Nieuws. - 19.55 Quincy (fJ.
— 20.45 Sportmagazine.

F3

BRT1

20.10 Agenda voor onze planeet
(dokJ. — 21.05 Koers naar het
noorden (dok). — 2255 Première
extra

en komt niet aan. Misschien
je daartegen...
In het gezondheidsmagaziderwerpen: Caries (tandbeiktie daartegen in Delnze en
•an zwangerschapsdossiers,
langrljkste programma van
ndlng in Politieke Tribune,
et een nieuwe reeks: een
\kemfysicus dr J. Robert OpIe Amerikaanse atoombom.
lelijke verv/oesting de bom••on. igasaki teweeg hadden gelokt Enkele maanden later
er werd het slachtoffer van
-.,b. laar kommunisten en werd
gd en uit staatsdienst verwijpresident Johnson gerehabi63-jarige leeftijd, steeds twij) snee Amerikaan over zijn al
Jieën voor de kommunisten.
31 konsumentenmagazine van
j \. over de beruchte „demonlitart de Vara met de reeks
boek van Gustave Flaubert
HÈ hoofdrol). Het boek dat de
il lert schreef verwekte nogal
3 3 hij het overspel van Emma
c r die tijd te onthullend, zodat
/ erd.

D3

I

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 B n Mann
bleibt sich freu (film). - 21.45
W e n n nichts mehr hilft kommt
Dracula (dok). — 22.30 Nieuws uit
Bonn. — 23.00 Dieses obskure
Objekt der Begierde (film).

ZDF
19.00 Nieuws. - 19.30 Auslandjoumal. - 20.15 Derrick (fJ. 21.15 Wiener (knalD-Bonbons (kabaret). - 22.00 Heute-Joumal. 2 2 2 0 Kultureel magazine. - 2250
Sport am Freitag. — 2320 Olrausch in Oklahoma (western). —
1.05 Nieuws.

D3
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. - 20.15 Kultur und
Wissenschaft (FrigiditeiO. — 21.00
Reporter. — 2 1 3 0 Gott und die
W e l t - 22.00 Skiaven (fJ.

LUX.

20.15 Ontsnappingsroute (fJ. —
21.05 TV-touché. - 21.30 You and
me (film).

1957 Nieuws. - 20.00 Chips (fJ.
- 21.00 Le vol d'lcare (tv-film). 22.30 Essai (auto's). - 22.45 Belgische pariementsverkiezingen.

NED. 1

F1

18.58 Nieuws. — 19.00 Popeye
(strip). — 19.05 Speel de ktown
(over Tom Manders). — 20.35
Haagse bluf. — 2 1 3 7 Nieuwa —
21.55 D e familie Phan (filmportreO.
— 22.35 Minnie en Moskowitz
(film). — 0.30 Nieuws.

1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les paris de TF1 (spel). —
20.00 Nieuwa — 20.30 Monsieur
Vernet (toneel). - 2225 Kulturele
aktiviteiten. — 2325 Nieuws.

NED. 2
18.35 Sesamstraat
18.50
Jeugdjoumaal. — 18.59 Doris D.
and The Pins (show). — 1920
Wordt u al geholpen? (f J. - 20.00
Nieuws. — 2027 De tv-show. —
21.35 Het nieuwe land (f J. - 2230
Aktua tv. - 23.15 Soap (fJ. 23.45 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. — 20.35 Non-lieu (f J.
- 21.30 Apostrophes 2250
Nieuw«. - 23.00 Falstaff (film).

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Le nouveau vendredi (reportage). — 21.30 Jules Ferry
(film).

Plaatsaanbieding
Een rare kwast te gast in het
Jongerenmagazine
Een vinger in de pap, met de
Vlaamse artiest Raymond van
het Groenewoud.
(Donderdag, BRT 1 om 18 a 35)

• Men zoekt een tweetalig
technisch verkoper voor elektronische onderdelen in de omgeving van Brussel.
Bij voorkeur een A l .
Zk:h wenden Renaat Vanstallen
02^7.3729.

LUX
19.58 Nieuws. - 20.00 Dallas (fJ.
— 21.00 A vous de choisir. Kijkers
kiezen hun film. — 23.00 Belgische
pariementsverkiezingen.

ARD
20.00 Nieuws. - 20.15 Over ontwapening. — 21.00 Bericht vom
Parteitag (CDU). - 21.15 Sonderdezemat K 1 (f J. - 22.45 Tagesthemen. — 23.15 Erna Berger vertelt — OXK) Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. - 19.30 Dalli-Dalll
(spel). - 21.00 Heute-Joumal. —
2120 CDU-partijdag (reportage).
— 21.35 Politieke diskussie. -
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Kritisch bekeken
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De Boekenbeurs te Antwerpen
^

^

Neen, dank u, ik heb al een boek
Van 31 oktober tot en met
11 november 1981 vindt de 45ste
Boekenbeurs voor Vlaanderen
plaats in het Bouwcentrum aan
de Antwerpse Jan van Rijswijcklaan. Op zaterdag 31 oktober
organizeert het „Literair salon'
de eerste bijeenkomst van het
nieuw seizoen op de Boekenbeurs, en wel met een lezing door
Anton van Wilderode. De Vaganten zorgen voor de omlijsting.
(Auditorium 2 om 16u. 30).

veGoeue

Ook dit jaar is er blijkbaar een
ruim aanbod aan boeken van allerlei slag, van doe-het-zelf en hobbyboeken tot filosofische traktaten,
zonder de dit seizoen talrijke
stads- en andere gidsen te vergeten. Z o verscheen bij J Oudents
te Hove-Antwerpen een toeristische en poëtische collage van
Wim van Gelder over de Voerstreek. Dit njkelijk geïllustreerd en
voortreffelijk
gedokumenteerd
boekwerk betekent een warme
aansporing om eens met ware
toeristische bedoelingen in de
Voer te gaan wandelen; naast het
mooie en ongerepte landschap is
deze streek immers begiftigd met
talrijke bezienswaardige monumenten, waaronder enkele gave
en indrukwekkende kastelen
Zelfs wanneer w e ons hier beperken tot Vlaamse auteurs en
uitgevers, dan nog blijkt het aanbod rijk en gediversifieerd, de regelmatig terugkerende jammerklachten over de teloorgang van
onze literatuur en uitgeverijen ten
spijt

Proza

C£R€0 KU^'
Net^ WOROBN

we

Wat het kreatief proza betreft,
wordt ons nieuw werk aangeboden van de populaire Aster Berkhof („De Winners", Standaard,
320 f r j ; Frans Depeuter — die
niet steeds op de waardering
mocht rekenen waar hij ongetwijfeld recht op heeft — publiceert
een nieuwe roman, „De Tocht"
(De Clauwaerü. Van de 21 augustus 1979 overleden Saint-Rémy
(aan wie Renaat Ramon in de
reeks Cahiers van de Vereniging
van Westvlaamse Schrijvers een
intelligente en gevoelige monografie wijdde) verschijnt de postume
roman
„De
Schipbreukeling"
(Soethoudt 499 f r ) . De kineast
Emiel Degelin debuteert met een
psychologische zedenroman „De
Bevnjding" (Manteau, 310 fr.). „Jagen" van Jef Geeraerts is een
tweeluik met reeds klassiek geworden ingrediënten (Manteau,
315 fr.), en „Mijn huis is nergens
meer" van Paul de WIspelaere
(Manteau, 270 frJ, sluit nauw aan
bij z'n vorig boek Bij De Clauwaert verschijnt het Verzameld
scheppend werk van Maria Rosseels (drie banden, ca. 1800 bIzJ,
over wie Gaston Durnez een prettig leesbare monografie schreef
(Orbis en Orion, 215 frJ. De zogeheten „stille generatie" is niet alleen druk in de weer om waar het
ook maar kan aan self-advertising
te doen, en wordt dan ook met
drie boeken vertegenwoordigd:
Luc Vancampenhout met "De erfprins" (Standaard, 490 frJ, Alstein
met „Het vertrek naar Amerika"
(Standaard, 225 frJ, en Erik Vlaminck met „De mosselkop" (Soethoudt, 120frJ.

Land van dichters
Met de Verzamelde gedichten
(Manteau, 695 frJ werd een definitief monument Ofjgericht ter ere
van Jotie THooft, wiens biografie
door Walter Nellssen bij dezelfde

De publikatie van Frans Boenders „De goden uit het Oosten"
(Heideland, 950 frJ, is wellicht een
gevolg van het sukses van de
gelijknamige tv-reeks. Leopold
Flam (Julien Weverbergh heeft
ooit geschreven dat hij „tè groot
voor Vlaanderen is") brengt een
indringend protest tegen de katastrofale
werkelijkheid
(Acco).
Ruusbroec en een boeiende visie
over de Renaissance vormen
twee polen in „Van fysica tot metafysica" van Erik van Ruysbeek
(Soethoudt, 400 frJ, terwijl Julien
Vandiest in „Bedenkingen en verdenkingen" het aforistisch denken
vaak provocerend hanteert (Soethoudt 595 fr.).

uitgever verschijnt (155 frJ. Bij Orbis en Orion verschijnen de Verzamelde gedichten van Erik van
Ruysbeek (750 frJ, en van André
H. Christiaens, een schromelijk
onderschat dichter die dnngend
aan (her)ontdekking toe is. Verder
nieuwe bundels van Stefaan van
den Bremt („Het onpare paar',
Masereelfonds, 350 frJ, Nic Van
Bruggen („Place des Vosges",
Manteau, 260 frJ, Marcel Coole
(„Broeder woord", Orbis en Orion,
250 fr.). Mark Dangin („Ik had hen
allen hartelijk lief', Orbis en Orion,
200 frJ, Marleen de Crée C.Hemisferen", Orbis en Orion, 2 0 0 f r ) ,
Clara Haesaert CMedeplichtig";
Manteau, 235 frJ, Herwig Hensen

hardnekkige, kompromisloze flamingant en een boeiende ven-assende schrijver...
(„Wij strooien zaden en rapen
stenen", Lannoo, 298 f r ) , Guy van
Hoof („Verschuivingen", Masereelfonds, 235 frJ, Gwij' Mandelinck („De droefheid is in handbereik", Lannoo 250 frJ, Leonard Nolens
(„Hommage",
Manteau,
250 frJ, Annie Reniers („Het
woord gaat eigen wegen", Orbis
en Orion, 250 frJ en Clem Schouwenaars („Dronkenschap", Orbis
en Orion, 200 frJ.

Kunst en filosofie
Francine-Claire
Legrand
schreef een voortreffelijk boek
over Leon Spilliaert (Lannoo,
2900 frJ, Jan D'Haese over Emile
Claus (Lannoo, 3000 frJ en Pierre
Baudson over een van de grote
namen van de affichekunst de
Brusselse Vlaming Julian Key
(Lannoo, 1200frJ.

Jan Moulaert („De vervloekte
staat", EPO, 295 frJ. Historicus
Frank Uytterhaegen en moralist
Etienne Verhoeyen onderzoeken
rechts en extreem-rechts in België, onder de welsprekende titel
„De kreeft met de zwarte scharen" (Masereelfonds, 265 frJ. PJ.
Nuyens o.p., wijdt een monografie
aan „De katolieke Dosfel, zijn wereld, zijn tijd" (De Nederlanden,
180frJ.

Aandacht voor
Middeleeuwen

De strofische gedichten van
Hadewijck worden hertaald door
Mare Ortmans-Cornet „Van liefde
en minne", met een woord vooraf
door J. Mommaers s.j.; verschijnt
bij Lannoo (680 frJ.
Merkwaardig is alleszins de
royale uitgave van de Vita Sanctae Coletae. De H. Coleta (Colette
Boëllet, tijdgenote van Jeanne
d'Arc), een kloosterlinge en wonderdoenster, die zich tot taak had
gesteld, de Franciskanerorde terug tot haar oorspronkelijke staat
van ascese en armoede te brengen, heeft een grootscheepse hervorming van de Clarissenkloosters doorgevoerd. Ze overleed in
1447 in het Gentse klooster der
Clarissen Coletienen. Haar leven
is kort na haar dood in het Frans
beschreven door haar biechtvader Pierre de Vaux. Slechts één
Maria Rosseels... opdoeken van van de handschriften waarin deze
bekrompen, onkristelijke
onver- tekst is overgeleverd, is doorlodraagzaamheid tegenover anders- fjend geïllustreerd. Het werd rond
1470 in Vlaanderen vervaardigd
denkenden...
voor Margaretha van York, de
van Karel de Stoute, die het
Geen blik in de toekomst vrouw
aan het Gentse klooster schonk,
zonder kennis van het waar het tot heden toe bewaard
werd. In deze vijftalige publikatie
verleden '
worden voor het eerst alle miniaVan dr. Leo Elaut, in leven V U tuurbladzijden in vierkleurendruk
senator, verschijnen postume gegereproduceerd
en
verklaard
denkschriften: „Mijn memoires
(Lannoo, 2400 frJ
van Keiberg tot Blandijnberg" (Orbis en Orion, 1400 fr J. Deze hardVertaald
nekkige, kompromisloze flaminVooral Nederlandse uitgevers
gant, die een groot aandeel heeft
gehad in de vernederlandsing van brengen vertalingen op de markt
de wetenschap, in het bijzon- Dit heeft ongetwijfeld met het feit
der van de geneeskunde, blijkt te maken dat vertalingen door
een boeiende, vaak verrassende Vlamingen boven de Moerdijk —
schrijver. Els Witte en Jan Craey- ondanks de Taalunie en anderebeckx schreven een „Politieke ge- ...Vlaamse wensdromen — niet
schiedenis van België sinds 1830" ernstig worden genomen. Dit belet
(Standaard, 690 frJ, terwijl het echter niet dat bij het Masereelanarchisme in Frankrijk, België en fonds betoverende gedichten van
Nederland van 1980 tot 1914 on- de grote Russische dichteres
verschenen
der de loep wordt genomen door Anna Achmatova
(„En de nacht belooft geen dageraad", 235 frJ bij Acco is W.H.
Auden weer aan de beurt (vroeger verscheen reeds zijn Brief aan
Lord Byron), nu met „Het tijdperk
van de angst". „De aardappeleters" van de Ierse schrijver Liam
O'Flaherty, een sterke evocatie
van de grote hongersnood in Ierland in de tweede helft van de jaalle (erkende) boekhandels
ren veertig van vorige eeuw, verscheen bij Walter Soethoudt
(595 fr J.

Van 31 OKTOBER t/m
11 NOVEMBER 1981

BOEKENWEEK
in

50" BOEK IN

VLAANDEREN
± 500 biz. - 5 0 Fr.

45^ boekenbeurs
voor Vlaanderen
Bouwcentrum, J. van Rijswijcklaan Antwerpen.
Zaterdag 31 oktober t/m woensdag 11 november
Alle dagen vanIO tot18u.30
Vereniging ter bevordering v/h
Vlaamse boekwezen Antwerpen

Onverbiddelijke seller
Phil Bosmans is wellicht Vlaanderens best verkochte auteur. In
april 1981 verscheen de 42ste
druk van „Menslief ik hou van je"
(540.000 eksemplaren). Globaal
verkocht hij in het Nederlandse
taalgebied 880.000 eksemplaren
van zijn txaeken, die eveneens in
het Chinees, Duits (méér dan
500.000 eksemplaren), Frans, Italiaans, Japans, Noors, Portugees
en Zuid-Afrikaans vertaald werden. In vertalingen gingen zowat
2.000.000 eksemplaren van de
hand...
HenrI-Floris Jespers

* • <
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Kritisch bel<eken

Een graai in de boekenmand leverde tien literaire werken op.
Dat is precies het aantal waaraan
we, de aloude vraag naar het
voorkeurlijstje van geliefkoosde
boeken indachtig, genoeg hebben om er de rest van ons leven
op een eiland mee door te brengen. Een grapje natuurlijk, want
sommige van de uit onze mand
gegraaide eksemplaren zijn te
dun uitgevallen om er, zoals in de
boeken van weleer, dagen aan
een stuk te zitten in lezen vóór
we de laatste pagina omslaan,
terwijl zo'n paradijselijk eiland
ook al niet te vinden is. Maar alle
gekheid op een stokje, hier een
overzicht van wat we bljeengaarden.
Tini Visser, die in haar werk de
verbintenis zoekt tussen het alledaagse leven van de mens en de
grotere v^^ereld van zijn ondertjewustzijn, schreef de roman Anewei, geïllustreerd met acht pentekeningen van Toon de Haas, een
op Texel geboren schilder, tekenaar en ontv»ferper die in Amstelveen w o o n t In dit op sommige
momenten bizar aandoend verhaal doorbreekt Abel, een Amsterdamse kunstschilder op zoek naar
het dorp van zijn dromen, met zijn
scheepje en het onzichtbare Ding
dat iets met zijn innerlijke drijfveren te maken heeft ergens in
Noord-Holland de grens van ruimte en tijd en komt in Anewei
terecht waar kleuren en vormen
nog volgens hun ware aard voortbestaan. Maar door zijn komst
raken de dingen er op drift en de
schrijfster vertelt welke rol de
kunstenaar en zijn werk daarin
spelen. Van Tini Visser, wier toneelstuk Gastenavond in 1974
werd opgevoerd, verschenen eerder twee romans en een novelle.
Z e publiceert regelmatig interviews in een Nederlands weekblad.
Ook van Tini Visser is Praten over
je pijn, een boekje waarin ze een
serie gesprekken over de moeilijkheden van mensen die pijn hebben of moeten aanzien bijeenge-

Gaston Van Camp.
bracht evenals poëtische teksten
en citaten over hetzelfde onderwerp uit enkele werken waaronder bij voorbeeld een James
Bond-verhaal en De dood van
Iwan lljitsj van Leo Tolstoi. Artser,
en andere genezers, een pastoor,
een psychiater en mensen met
veel pijn hebben meegeholpen
met het zoeken naar een antwoord op allerlei aspekten van
pijn: het gevoel, de zin ervan, de
troost.. Karin Campfers illustreerde de tekst met 12 pentekeningen.
Hieke de Jong, geboren in 1962,
en hogergenoemde Toon de Haas
sloegen de handen in elkaar om
een werk te maken dat zowel
boek als brochure kan genoemd

^

..boeken, boeken, boeken, boeken...
worden en dat het vijfde deel is in
de serie "„Rondom kerken, kloosters en kapellen" van uitgeverij
Luyten. Over begraafplaatsen is
de titel van dit werk. Hieke de
Jong memoreert op treffende
poëtische wijze wat er op en rond
de begraafplaatsen te zien en te
doen is, wat voor mensen er begraven liggen en hoe de levenden
hun aandacht voor de dood uiten.
De schrijfster, die ook wandkleden maakte en schildert heeft al
verscheidene publikaties op haar
naam, waaronder de roman Heksenkring (1974). Toon de Haas
maakte de tekeningen over begraafplaatsen. Werk van hem bevindt zich in binnen- en buitenlandse kollekties.
Maria Sesselle, geboren te Adegem in 1944, is lerares aan het
St-Lutgardisinstituut te Zomergem, waar ze w o o n t Ze debuteerde in 1977 met de dichtbundel
Wandelen met Maria, waarin haar
eenvoud en liefde voor de natuur
opviel. Het jaar daarop volgde de
bundel Zomeruur en verder werkte ze aan diverse andere bundels
mee, evenals aan kunstmappen en
verscheidene literaire tijdschriften.
En nu is er Het nest voorbij, een
poëziebundel waarin ze met veel
gevoel voor de dingen om haar
heen, haar opgemerkte kwaliteiten
verder laat rijpen, ongekompliceerd en eerlijk. Als citaat de
aanvangsregels van Het
nest
voorbij:
Een niet te noemen

heimwee
uitgedragen,
de korven wegen van
weemoedigiieid.
Ik ben het eeuwig kind, de speelse
wagen,
de stille dreven uit verleden tijd:
U.
Een kanjer van een paperback is
de spionageroman Dubbelen van
Vladimir Volkoff, die in 1932 te
Parijs geboren werd uit Russische
ouders. Hij studeerde literatuur
aan de Sorbonne en promoveerde
in Luik. Hij vocht tijdens de Algerijnse oorlog en publiceerde een
aantal romans onder schuilnaam.
Hij woont al geruime tijd in Atlanta
(Verenigde Staten). Van Dubbelen, verschenen onder de titel Le
retoumement, werden er in 1979
in Frankrijk 150.(XX) eksemplaren
verkocht en voor 1980 vijftien
vertalingen aangekondigd. In deze
roman vertelt de auteur met veel
gevoel voor details het verhaal
over een ingewikkelde driehoeksverhouding tussen de Franse, de
Russische en de Amerikaanse inlichtingendienst Alhoewel de traditionele figuren als de meesterspion, de verrader, de huurmoordenaar en de verleidster niet ontbreken, vertonen ze slechts een
oppervlakkige gelijkenis met de
vertrouwde karakters uit de doorsnee spionageroman. Volkoffs
personages zijn zo alledaags echt
dat de lezer zou zweren ook zulke
mensen in zijn omgeving te kennen.
Dichter bij ons schreef Gaston
Van Camp, geboren in 1939, ook
een spionageroman, Een pakje in
grauw papier die het etiket „een
thrillerroman" meekreeg, wellicht
omdat „thrillers" momenteel „in"
zijn. Van Camp woont in Beerzel
en is leraar Nederlands en Geschiedenis aan het Berthout Instituut te Mechelen. Hij maakte naam
als auteur van jeugdromans en
debuteerde als romancier met de
SF-roman De kneders. Dat hij van
reizen houdt blijkt duidelijk uit zijn
thnllerverhaal waarin de lezer
evenmin als het hoofdpersonage
Harry, die tegen heug en meug

een spionagerol moet spelen zonder te weten wat erachter steekt
de gelegenheid krijgt om tussen
Jeruzalem en de Ardennen of
Schotland op adem te komen.
Want als Israëliten en Arabieren
elkaar om een t)elangrijk dossier
t)ekampen gaat het er snel en
onmeedogend aan toe. Harry
weet dat hij bij elke stap die hij zet
zijn hachje riskeert maar voor de
liefde van een vrouw wordt nu
eenmaal veel gedaan, vooral in
romans.
Van een ingetogen weemoed getuigt Jan Veulemans' roman Ach,
mijn da/over een uit Vlaanderen in
de Vogezen neergestreken jonge
priester die mettertijd door het
stug bergvolkje in de beslotenhekJ
van
hun
dorpsgemeenschap
wordt opgenomen. Veulemans
werd in 1928 te Turnhout geboren.
Hij is doctor in de rechten en
licentiaat politieke en sociale wetenschappen. Deze personeelsdirekteur en docent rechten pwjbliceerde vijf dichtbundels, een p)oëtische bloemlezing, twee essays
en sinds 1960 een zestal romans
en novellen. Ach, mijn dal is een
diepmenselijk
verhaal
waann
ogenschijnlijk
weinig
gebeurt
maar waarin op meesterlijke wijze
de vele onnaspeurbare en onvoorspelbare roerselen van de menselijke ziel in een eenvoudige taal
met rijke schakeringen worden
dooreengeweven.
Terminus Palingkreek is, afgaande
op de flaptekst van dit boek, de
geromanceerde biografie van JuHen Ivens die door auteur Leo
Mets tot de romanfiguur Teofiel
Vercammen werd omgedoopt Als
jongeman koestert de opgewekte
Teofiel Vercammen slechts één
wens: weggeraken uit de boerestiel. Hij slaagt erin zich op te
werken tot verkoper van matrassen en reiziger voor bouwmaterialen, wanneer na de oorlog de
bouw in ons land begint te flore-

ren, en wordt ten slotte eigenaar
van een restaurant Maar zijn huwelijksleven kent een tragisch verloop, als gevolg van een slepende
ziekte. Als nierdialysepatiënt moet
hij tweemaal per week acht uur
aan de bloedzuiveringsmachine
liggen. Leo Mets werd in 1911 te
Beveren geboren en studeerde
aan de katolieke normaalschool te
Antwerpen en het hoger instituut
voor bouwkunde. Hij debuteerde
in 1943 met een novelle waarna
een vijftiental romans volgden.
Alstein is het pseudoniem van
Mare Van Alstein, geboren te Wilrijk (Antwerpen) in 1947. Hij publiceerde tot dusver vijf dichtbundels en sinds 1973 enkele novellen
en een paar romans. Een afgerond
en sterk, maar wat zwaar op de
hand liggende novelle is Een dag
in de lente, waarvoor hij Hitlers
laatste dagen in zijn Berlijnse bunker als inspiratiebron koos. Het is
de geschiedenis van de twijfelende minister Lenke, die weigert het
laatste bevel van de chef, de totale
vernietiging van het Rijk, te laten
uitvoeren. Voor de schrijver betekende dit verhaal een zoektocht

Jan

Veulemans

naar de motieven die mensen naar
het fascisme toedrijven, en een
afrekening met elke fxjlitiek die
zich tot doel stelt de mens niet te
nemen zoals hij is, maar er een
„Uebermensch" als een deel van
een horde wil van maken.
Wellicht geïnspireerd door een
verblijf in het ziekenhuis schreef
Bernard Verstraete uit Zwevegem, waar hij in 1946 geboren
werd, een novelle over een man
die in de bloei van zijn leven voor
de zoveelste maal in de kliniek is
voor een vaker weerkerende ingreep. Hij houdt een dagb>oek bij
waarin hij alles optekent wat hij
daar meemaakt het probeert te
analyzeren en zijn eigen angst en
eenzaamheid wil verdrijven, en
vaststelt wat er allemaal veranderd is in zijn leven. Verstraete is
licentiaat Germaanse filologie en
leraar te Kortnjk. Het script van
deze novelle werd door de provincie West-Vlaanderen bekroond
met een ,i>ronzen vermelding".
Jan Van Bossuyt
Tini Visser, Anewei Tekeningen van Toon
de Haas. 1979. Uitgeverij Luyten. Amstelveen. 225 biz.
Tini Visser, Praten over je pijn. Met tekeningen van Karin Campfens 1979. Boekmakerij/Uitgeverij Luyten. Amstelveen. 100 Mz.
Hieke de Jong en Toon de Haas. Over
begraafplaatsen. 1981. Boekmakerij/Uitgeverii Luyten. Amstelveen. 48 bIz.
Maria Sesselle. Het nest voorbij. 1981.
Nummer 25 in de Getuigenis-reeks van
Open Kring v.z.w. Gent 40 bIz.
Vladimir Volkoff, Dubbelen Oorspronkelijke titel: Le retournement Copyright 1979:
Julliard/rAga d'Homme, Parijs. Vertaling: C.
Jongenburger. 1980. Elsevier Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 429 bIz.
Gaston Van Camp. Een pakje in grauw
papier 1981. De Clauwaert Leuvea 170 Uz.
285 fr.
Jan Veulemans, Ach, mijn daL 1981. De
Clauwaert, Leuven. 163 bIz. 285 fr.
Leo Mets, Terminus Palingkreek. 1981. De
Clauwaert Leuven. 241 bIz. 295 fr.
Alstein, Een dag in de lente. 1981. D«
Clauwaert Leuven. Novellenbiblioteek
nummer 89. 66 bIz. 125 fr.
Bernard Verstraete. De ingewandlezer
1981. De Clauwaert Leuvea Novellenbiblioteek nummer 70. 43 Uz. 125 fr.
Adres van de uitgever der laatste vijf
boeken: Oe Clauwaert v.z.w.. Koning Albertlaan 17, 3040 Korbeek-Lo. tel 016-46.22.29.
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Kritisch bekeken

Burgemeester Dirk Stappaerts:

Kijk- en leesboek over
,Borgerhout en zijn gemeentehuis'
Als burgemeester brengt Dirk
Stappaerts dagelijks vele uren
door in het tot monument geklasseerde neo-renaissance gemeentehuis van Borgerhout
Het onderwerp voor zijn licentiaatsverhandeling in Kunstgeschiedenis en Architektuur lag zo
om te grijpen. Veelvuldig aandringen, gedragen door grote belangstelling, bracht de schrijver ertoe
een samenvatting op te stellen,
lees- en genietbaar voor een uitgebreid publiek, dat aandacht heeft
voor de geschiedenis van Borgerhout en zijn monumentaal gemeentehuls
Door het onvermoeid opzoekwerk van Dirk Stappaerts in het
gemeentelijk archief is deze studie
uitgegroeid tot een werk met drie
grote delen Het eerste deel bevat
de ontstaangeschiedenis van het
Borgerhoutse gemeentehuis, gesitueerd in een algemeen overzicht van de evolutie van onze
nationale bouwkunst in de negentiende eeuw.
Een relatief kort overzicht van de
geschiedenis van de gemeente
(uitgebreide werken zijn in de handel verkrijgbaar) vanaf 1836, jaar
waarop Borgerhout afdheurt van
Deurne, tot 1886, waarin werd
begonnen met de bouwwerken
van het nieuwe gemeentehuis.
Voor de architekturale bespreking
werd een analyse gemaakt van
het gedetailleerde lastenboek.
Tevens een btografische nota
over de bouwmeesters en enkele
belangrijke feiten uit de nageschiedenis.
Deel twee wil door middel van

ongeveer honderdvijftig zwart-wit
foto's een vrij volledig beeld brengen van de karakteristieke hoekjes en dekoratieve detailafwerking
van het neo-renaissance gemeentehuis
Deel drie is een bundeling van
interessante gevens van zeer uiteenlopende aard, mogelijk eveneens te gebruiken als zelfstandig
geheel, doch meer bedoeld als

Doris Cóme-Prinsen
In het kader van de Boekenbeurs wordt op maandag 2 november a.s. tussen 15u. 15 en
16u. 15 de schrijfster Doris
Cóme-Prinsen
geïnterviewd
door de auteur Werner Pauwels.
Ooris Cóme-Prinsen, zopas 60
geworden en ooit in dit weekblad „een mens van bij ons', liet
zopas bij de uitg. Isi De VriesBrouwers een nieuwe bundel
kursiefjes verschijnen onder de
titel „Liegen en leven'. Mogen
wij deze manifestatie bij onze
lezers aanraden, de schrijfster
is een buitengewone persoonlijkheid en heeft veel interessante zaken te vertellen.

illustratie en stoffering van de
twee vorige delen.
„Borgerhout en zijn Gemeentehuis" is een merkwaardig boek
geworden. Dit schijnbaar saai onderwerp wordt nooit vervelend
door de prettige stijl en samenstelling, een lees- en kijkboek. Het is
tevens een „nodig" boek. Ons kultuurpatrimonium uit de negentien-

de eeuw werd verwaarloosd en
ging grotendeels verloren in de naoorlogse
amenkanizenng
Dit
werk vestigt de aandacht op wat
ons nog rest uit die tijd met de bekommernis het te behoeden tegen
vernietiging
In het kader van de samenvoeging
van Groot-Antwerpen bestaat er
geen enkel bestemmingsplan voor
het neo-renaissance gemeentehuis van Borgerhout
„Op zekere dag sluit men hier dit
gebouw tot er op een goede ochtend iemand komt binnenvallen
om te kijken wat er zoal zou
kunnen dienen voor de verfraaiing
van zijn kantoor. Het klinkt raar,
maar het is perfekt mogelijk", aldus VU-burgemeester Dirk Stappaerts.
Onder impuls van onze laatste
Borgerhoutse burgemeester (?)
werd het gemeentehuis sinds enkele jaren meer en meer als kulturele ruimte gebruikt waarin o|>
merkelijke tentoonstellingen en
optredens plaatsvinden.
Waarom zou Groot-Antwerpen dit
prachtig gebouw niet inrichten als
museum voor negentien-eeuwse
kunsten?
W.K.M. Verdonck.
— Dirk Stappaerts: Borgarhout en zijn
Gemeentehuis. Uitgeverij Danthe n.v. SLNiklaas. 245 biz. 900 BF. Te koop in boekhandel en op het gemeentehuis van Borgerhout
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De twee kanten van het gelijk
Vorige week donderdag was België Europa's sterltste voetbalnatie. In
de Europacups hadden onze klubteams met ongewone glans geschitterd. Zeven op tien en vier van de vijf klubs mogelijk op weg naar
kwalifikatie voor de derde ronde. Niemand deed beter. Engeland n i e t
Duitsland niet. Italië niet
Wat kan er de voetbalsport bij ons eigenlijk nog gebeuren? Solide basis (vele kleine klubs die hard werken met de jeugd) en een
betrouwbare top (enkele grote klubs die de internationale suksessen
opstapelen en een onklopbare nationale ploeg) geschraagd door
gedegen en beproefde (zeg dat wel!) bondsstrukturen.

Neen lezer, wij zwanzen niet Wij
leidden dit gewoon af uit kommentaren van deskundigen. In Het
Nieuwsblad was Anderlecht weer
stevig op weg naar de Europese
top en volgens Jan Pulinx, die
zoals het een hoofdredakteur van
een Vlaamse Sfxjrtkrant betaamt
optrok met Standard, had Raymond Goethals in Boedapest nog
maar eens bewezen dat hij de
belichaming is van de absolute
trainersbekwaamheid
Voor ons nam het allemaal zo'n
vaart niet Wij zagen die dag eerst
Boedapest—Standard
(op
de
buis) en vervolgens Anderlecht—
Juventus dn het stadion). Standard won tegen een behoorlijke
Belgische tweede klasser met
0—2 Daar konden wij ons met
over opwinden.
Anderlecht pakte 's avonds anders uit In een van geestdrift
kolkend stadion namen de kampioenen afstand van Juventus.
3 — 1 . Een topprestatie, dat wel
Maar zeker geen absoluut hoogtepunt in de geschiedenis van deze
klub. Anderlecht verstikte zijn bedreven tegenstander in een hels
ritme dat tot het eindsignaal werd
volgehouden. Zoveel liepen de
Brusselaars nog nooit in één wedstrijd.
De cijfers illustreren het grote
gelijk van trainer Ivic. Hij kneedde
artiesten tot soldaten Hij gelooft in
werkvoetbal, in ploegtucht en organizatie. En alsof de 3 — 1 met
volstond bewees Dino Zoff nog
maar eens dat hij met zijn negenendertig jaren wellicht de beste
doelman ter wereld blijft. Wissel
de keepers en het wordt wellicht
5-0.
Maar toch is daarmee niet alles gezegd Want ondanks de volgehou-

den druk — misschien wel het
enige middel om de uitgekookte
Italianen onderuit te halen —
dwong Anderlecht slechts uitzonderlijk uitgespeelde kansen af.
Het eerste doelpunt uit hoekschop, het tweede na een slecht
afgeweerd inzenden, het derde In
het geharrewar voor het eindsignaal. Het Anderlechtspel was
meeslepend en
begeesterend
door de Inzet en de wilskracht die
het afstraalde maar het verraste
ons slechts sporadisch door vindingrijkheid en onginaliteit
Anderlecht belichaamt wel degelijk het hedendaagse topvoetbal.
Fysiek en taktiek, organizatie en
discipline hebben de improvizatie
en de kreativiteit grotendeels verdreven. De Brusselse klub heeft
ingespeeld op de internationaal
overheersende tendenzen. Een
noodzaak voor wie op topniveau
voetbal wil blijven bedrijven.
Maar alleen de allergrootste talenten — en die zijn echt zeldzaam —
kunnen binnen deze kontekst nog
voor verademing en schoonheid
zorgen. Lozano is zo'n talent Al
mist de kleine middenvelder, die
men om 's lands voetbaleer liever
gisteren dan morgen tot Belg zou
naturalizeren, duidelijk konsistentie en professionele gedrevenheid
om in alle omstandigheden een
spelbepaler te zijn.
Wij zijn dan ook helemaal niet
zeker dat Anderlecht in Tunjn
overeind zal kunnen blijven Al
kunnen de manschappen van de
kleine partizaan uit Split daar wellicht naar hartelust counteren en
de Polen uit Lodz hebben al aan

den lijve ondervonden tot wat dat
kan leiden...
Countervoetbal regeert Europa.
Beveren ervoer het tegen Split dat
evenwel een flinke duw in de rug
kreeg van doelman Pfaff. De televisiebeelden deden ons vermoeden dat onze nationale doelman
die bewuste woensdagavond onweerstaanbare neigingen tot paddestoelen zoeken vertoonde Zover liep hij alsmaar uit zijn doel
De grootste verrassing leverde
evenwel het kleine Winterslag af.
Wie zou ooit hebben durven voorspellen dat de Limburgers bekwaam waren het roemruchte Arsenal van zich af te schudden in
een wedstrijd met inzet? Natuurlijk staan de spelers van Thieu
Bollen nog nergens. Op Highbury
zullen ZIJ mogelijk ondergaan in de
helse sfeer. Maar desondanks
heeft Winterslag een belangnjke
stap gezet naar verdere ontwikkeling.
Lokeren van zijn kant klaarde in
Saloniki zonder veel moeite de
klus. Wie in Griekenland het verstand bij de benen houdt is half gewonnen. Met een trainer als Robert Wasseige lag dit in de lijn der
verwachtingen. Lokeren zit dan
ook al met méér dan anderhalve
voet in de volgende ronde.
Dat er heus nog een andere kant
aan het grote gelijk van resultaatsvoetbal — wie in Europa kan ons
op dit vlak momenteel overtreffen? — vastzit bleek overduidelijk
uit de toeschouwersaantallen van
de jongste speeldag. Een goede
tachtigduizend voor negen matchen. Minder dan tienduizend
gemiddeld. Amper vijftienduizend
voor
Standard—Club
Brugge
(een laagterekord voor zo'n affiche) en zeventienduizend voor
A n t w e r p — G e n t Als de verbazende Gentenaars ooit de meester(s)
worden sneuvelen alle rekords
Die klub bezit een vaste supp)orterskern die ruimer is dan die van
Anderlecht Standard en.. Club
Brugge.

Vorige week stierf Wilfried
Ruis. Deze zoon van de zee
was eens een begenadigd
voetballer. De beste Belgische linksbuiten die wij ooit
kenden. Snel en wendbaar.
Lichtvoetig
en
bedreven.
Kreatief en doeltreffend. Een
ploegspeler die op zijn eentje
de beslissing kon afdwingen.
Eens een sieraad van het Anderlecht van Sinibaldi en als
dusdanig een begrip van stijl
en klasse.
Wilfried Ruis was ook een
stille binnenvetter. Een eerder
kleine frêle man met diepliggende ogen wiens zwijgzaamheid al te dikwijls verkeerd
werd begrepen.
Ruiske was niet de eerste de
beste. Hij dacht vaker en dieper over zijn vak na dan de
„redenaars" die hem destijds
omringden. Dat bleek onder
meer uit een interview dat hij
laat in zijn carrière radioman
Jan Wauters voor „Humo"
toestond. Ruis liet onomwonden verstaan dat de Belgische internationalen die in de

jaren '68 en '69 de weg naar
Mexico effenden wel degelijk
medisch „begeleid" werden.
Hij durfde ook de kleine kanten van zijn beroep bespreekbaar maken. Dit werd hem niet
in dank afgenomen. Vrienden
werden vijanden maar Ruiske
bleef dezelfde.
Wilfried was ook een gevoelsmens. Hij heeft het nooit
luidop gezegd maar vrienden
begrepen het des te gemakkelijker. Het deed hem pijn
toen hij bij Anderlecht na jaren briljant voetballen plaats
moest maken voor Rensenbrink. Bij Club Brugge vond
hij dan ook zijn draai niet Het
duurde even voor Ruzze het
allemaal had verteerd. Maar
bij Lokeren was hij opnieuw
een wegbereider. Hij luidde
met zijn vriend Jurion voor
deze klub een opgang in die
nog steeds hoger reikt
Anderlecht, Lokeren en ons
voetbal in het algemeen hebben bijgevolg alle redenen om
aan Wilfried Ruis de beste
herinneringen te bewaren.
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Modder
duivels
Er wordt weer naar hartelust gefietst in Vlaanderens velden en
weiden. De cyclocrossers zitten
weer stevig in of wippen weer
behendig uit het zadel. De modder
spat weer aan alle kanten.
Toch enkele bedenkingen bij het
seizoenbegin De ontwikkeling van
deze vertakking van de wielersport stagneert al enkele jaren
opvallend Ondanks de wereldtitels die Roland Liboton wist te
winnen als amateur en als prof
De redenen liggen voor het grijpen. Alsmaar minder jongeren
kunnen „blijvend" de inspanningen
opbrengen die deze discipline van
haar beoefenaars vergt
Hun
geestdrift wordt bovendien met
aangewakkerd door de gedragingen van de toprenners Die zijn
erg zuinfg met inspanningen en

zeer veeleisend met startgelden
Bovendien gaan zij mekaar opvallend uit de weg Het seizoen zal al
een paar maanden oud zi|n eer
onze t)este veldnjders eens naast
elkaar aan de startlijn zullen staan
Felle strijdlust stralen de heren
bijgevolg met af
Zoiets werkt remmend op de ontwikkeling en de populanteit van
het veldnjden Destijds vlogen Albert Van Damme en Ene De Vlaeminck er wekelijks in Z e gunden
elkaar het licht in de ogen met en
leverden zo vaak begeesterend
strijd dat de uitstralingskracht van
het veldrijden noodgedwongen
vermeerderde Die bjd schijnt
voorbij En de wielertxind verzuimt
(andermaal) in te grijpen In Brussel is men enkel geïnteresseerd in
het uitreiken van zoveel mogelijk
inrichtingsvergunningen.
Dat
brengt op Een kalender met beschermde veWntten (een soort
klassiekers dus) zegt de heren
niets Het „aantal" organizaties zou
verminderen en^de bondstxxizen
zijn nu eenmaal méér geïnteresseerd in kwantiteit dan in kwaliteit
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in de Volksunie
Antwerpen heeft last van
„exogene faktoren"...
Het wordt stilletjens aan de gewoonte dat elke gemeenteraad
opnieuw geplaagd wordt door de
vergoelijking van het financieel tekort van de stad Ditmaal gebeurde het ter gelegenheid van een begrotingsaanpassing.
Nogmaals
overtroffen de uitgaven de geplande cijfers. Ditmaal was het aan
„exogene faktoren" te wijten. Een
mooi woord om te zeggen dat het
kollege er mets aan kan doen.
Volgens VU-fraktieleider Bergers
waren die faktoren helemaal met
zo exogeen. De oorzaak lag wel
degelijk in het kollege. Hij bracht
nog even enkele feiten in herinnering. Verleden jaar werd er een begroting met 6 miljard tekort voorspeld. Toen iedereen daar van
schrok vergat men die begroting
al vlug en stelde men er ééntje van
5 miljard tekort voor. Voor de helft
bestond die versobering in nieuwe
belastingen. Waar de andere helft
vandaan kwam is nooit geweten,
omdat niemand de originele begroting gezien heeft Maar ja, de
meerderheid was tevreden met
een tekort van 5 miljard. De V U
echter in geen geval, toen niet en
nu ook niet! En de banken blijkbaar ook niet want ze weigeren
nog langer geld rechtstreeks aan
de stad te lenen. Volgens Bergers
wordt Antwerpen dan ook niet
meer voor vol aangezien. De schepen vond dat men echter moest
toegeven dat hij dit keer het tekort
in de hand heeft kunnen houden.
Schenking
Een volgende punt was beslist
goedkoper. De stad krijgt immers
regelmatig schenkingen, meestal
van kultuurhistorische aard. Dit
ontlokte Hugo Schlltz de bemer-

king dat men die cadeautjes eigenlijk niet op elkaar mocht stapelen,
maar daarentegen zou moeten inventarizeren zodat het als studieprojekt voor studenten en wetenschapslui zou kunnen dienen.
Buiten handbereik
Wlilockx (VU) sneed vervolgens
de K N S nog eens aan. Het kollege
wou immers een kraan kopen.
Meer dan 100.000 fr. zou dat ding
kosten, en het zou dienen om
lamp)en in het plafond van de K N S
te vervangen. Daar waren er immers al een paar ka|X>t en men
had dan ook ontdekt dat er geen
ladder was die lang genoeg was
om aan het plafond te kunnen. De
architekten hadden ook geen of)lossing voorzien. Wlilockx vroeg
zich dan ook af hoe het mogelijk is
dat architekten zoveel blunders
opeen gestapeld hadden. Had niemand hen dan gekontroleerd? De
schepen antwoordde daarop dat
hij er ook niet aan kon (doen?).
Het plafond is inderdaad nogal
hoog. En als men niet in het donker
wou zitten, dan moest de kraan er
wel komen. De V U merkte dan
nog even op dat de architekten
misschien de kraan konden betalen. Ook buiten handbereik is het
plafond in het Wezenbergzwembad. Daar hangt het plafond nogval vervaarlijk door. En vermits dat
plafond al eens was gaan zwemmen, drukte Gerd de Ryck samen
met de PVV haar ongerustheid uit
Z o u men daar misschien niet best
het plafond herstellen voordat het
nog eens neervalt? Volgens de
schepen hangt ze maar éèn lat
door, en kan er dus gewacht worden op de grote vakantie om die

VU-Verkiezingsfonds

wat bij te spijkeren. Aan de kraan
van de K N S dacht niemand...
Tot slot kwam er nog een interpellatie van Gerard Bergers. Hij vond
dat een aantal deurwaarders wat
te vlot gebruik maakten van de
diensten van de toch wel zeer
hulpvaardige Antwerpse politie.
Aan de hand van een konkreet geval uit zijn dienstbetoon maakte hij
de zaak duidelijk. Zijn buurman
had een op de doolgeraakte dochter voor een tijdje onderdak in een
appartement van de buurman verschaft Groot was dan ook de
verwondering dat een deurwaarder de inboedel van dat huis was
komen opschrijven. De Antwerpse politie verleende hierbij bescherming. Uit de situatie bleek
duidelijk dat de gerechtsdeurwaarder zijn boekje te buiten was
gegaan, en dit met de hulp van de
politie. Bergers vroeg dan ook of
de politie altijd verplicht was met
de deurwaarder mee te gaan, en
of men de wettelijkheid van de
zaak onderzocht enz... Het valt
immers niet te ontkennen dat de
politie door dit soort aktiviteiten
een slechte naam kan krijgen, om
maar te zwijgen van hulpverlening
aan onwettige toestanden.
De schepen repliceerde hierop
dat de politie zonder enige kontrole steeds meeging. Dat ze dat zelfs
verplicht was. Wanneer Bergers
dan vroeg wat men moest doen
wanneer zo'n deurwaarder zonder reden langs kwam, antwoordde men dat men dan maar naar de
rechtbank moest gaan. En daar
heeft de stad dan weer niets mee
te maken...
Thor Bergers

Gemeente Mortsel
Aanwerving van
politieagenten

De eerste Vlaamse munt „Taxandna"
heeft veel sukses Er was echter in het
telefoonnummer van de arr penningmeester Staf Driesen Punt 22 te 2270
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Herenthout een foutje geslopen.
Moet zijn 014/51.1963 De bronzen
penning kost 100 fr en VU-afdelingen
krijgen 20 % korting.

en aanleggen van een werf reserve.
Voornaamste voorwaarden:
— Belg
— lager middelbaar onderwijs
of gelijkwaardig
— rijbewijs B
— min. 21 jaar en max. 30 jaar
— eksamen en
lichamelijke
proef
Bruto-aanvangsweddet
33.028
frank/maand (index 220,80 % inbegrepen) + haard- of standplaatsvergoeding en vergoeding
voor nacht- en zondagwerk
Inlichtingen I 031-49.38.50 toestel
222 of 219.
Kandidaturen: aangetekend met
afschrift diploma, uiterlijk op 17
november 1981, 150 fr. inschrijvingsgeld op rekening 0910001068-30 uiterlijk op 21 november 1981.
adv. 176

979-1105442-35
VOLKSUNIE - VERKIEZINGSFONDS
Barrikadenplein 12
1000 BRUSSEL
Verkiezingsfonds:
Totaal derde lijst:.

273.750 fr.

Vierde lijst
Naamloos, Aarschot
A Y en M l ^ Kumtich
H.CH.. Oostende
J.D.P., Knokke
és,. ..,^i»»*..*^
A.J., Testelt
T.::.i
RDB, Denderleeuw
RDM, Denderleeuw
J.S., Lier
D., Wilrijk
E.L, Brugge 2
V.R..Beersel
A.D.B., Meise-Wolvertem
M.P., Meise-Wolvertem
W.D., Broechem
B.B., Brugge 2
A.M., Grimbergen
VU-Mortsel
H.D., Berchem
W.M., Zoersel
T.D.B.. Willebroek
J.G.. Zele
A.D.S., Kruibeke
F.V., Mechelen
M.R, Zele
E.V.K., Antwerpen
J.V., Antwerpen
R.C., Eekto
J.D.. Hasselt
A.S., Sint-Niklaas
J.D.L, Leuven
H.V., Sint-Denijs-Westrem
J.W., Grembergen
J.M., Antwerpen 3
J.D., Sint-Amandsberg
•CD., Borgerhout
J.H., Evergem
H.C., Mesen
R.D.G., Denderleeuw
F.V., Kraainem
Naamloos, Liedekerke
D.B.N., Antwerpen
H.J., Kontich
G.L, Elverdinge
J.D.S., Eekio
FB., Wilrijk
A.D.N., Berchem
R.D.R., Ronse
G.D., Kortrijk
H.M., Tongeren
J.V., Sint-Truiden
J.C, De Panne
V.H., Kampenhout
M.A., Jette
B.M., Utrecht
LT., Kortrijk
Totaal

1 000 fr.
1.000 fr.
10.000 fr.
200 fr.
200fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
100 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
I.OOOfr.
1.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
100 fr.
500 fr.
5.000 fr.
100 fr.
500 fr.
500 fr.
10.000 fr.
100 fr.
100 fr.
10.000 fr.
500 fr.
5.000 fr.
I.OOOfr.
300 fr.
500 fr.
500 fr.
500 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
2.000 fr.
500 fr.
500 fr.
300 fr.
1.700 fr.
250 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
2.000 fr.
2.000 fr.
500 fr.
8.000fr.
500 fr.
1000 fr.
300 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
250 fr.
300 fr.
5.000 fr.
120 fr.
500 fr.
361.170 fr.
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Dallas te Stabroek

Omdat verkavelingen belangrijk zijn
vervangt CVP ACW-schepen door PVV'er
In de woelige en soms Dallasachtige
gemeentepolitiek van Stabroek heeft
de CVP, op 1 jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, een dieptepunt qua
politieke moraal bereikt Na een jaar
van hard werken door de nieuwe
meerderheid (VU, SP, A C W en De
Nieuwe) werden op een laag-bij-degrondse en dubieuze manier de A C W mensen politiek uitgeschakeld De
nieuwe meerderheid had immers een
aantal belangrijke beslissingen voor de
toekomst van Stabroek getroffen
(struktuurplan, sporthal. enzJ en hield
in verband met de tjouwvergunningen
op de betwiste verkaveling de Rekke
het been stijf Vooral dit laatste was
een d o o m in het oog van CVP-burgemeester D e Bie Met allerlei vage
beloften
werden
de
dissidente
ACW'ers terug naar de CVP-schaapsstal gelokt De volgende stap was
echter het ergste de twee A C W raadsleden werden op beroepsvlak
onder druk gezet Daar de een BACkantoorhouder is en de ander een
makelaar van D e Volksverzekenng liet

Natuurlijk' Maarten is geboren*
HIJ IS de jongste broer van Beatnjs,
Machteld, Roeland, Veerie en Hadewich
HIJ IS de jongste zoon van Frans en
José De Keulenaer-Tack
HIJ IS het petekind van Tine D e Beukelaer-Tack en van Gerald De Keulenaer
Dit alles sinds 12 september 1981
HIJ verbleef even in het A Z St-Erasmus maar woont aan de Kroonstraat
45 te Borgerhout
Welkom in het schone Vlaanderen,
Maarten en hartelijke gelukwensen
aan je ganse familie maar vooral aan je
toffe ouders'

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn van
Antwerpen

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn van
Antwerpen

Plaatsen van
werkman
(sjouwwerk)
De bedlening van werkman
(sjouwwerk) wordt
openverklttard Zij Is enkel toegankelijk
voor mannelijke
kandidaten
(K.B 24121968, art 1, 2° en 3°)
Aanvangswedde
27 422 fr of
28475 fr bruto per maand, naargelang de kandidaten gerechtigd
zijn op standplaatsvergoeding of
op haardtoelage Voor de kandidaten ouder dan 21 jaar bedraagt
de
aanvangswedde
|B925fr
Een vergelijkend examen zal
worden ingencht, waarna een
werfreserve zal worden aangelegd
De kandidaten moeten een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor openbaar bestuur, en een mihtieattest inleveren
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd
van 18 jaar bereikt hebben en die
van 40 jaar niet overschreden
hebben op 30111981 De kandidaten die de leeftijd van 40 jaar
overschreden hebben, komen
enkel in aanmerking voor indiensttreding onder arbeidscontract Toepassing der wetten van
381919, 2751947 en 2771961
Verplicht
inschrijvingsformulier, volledige voorwaarden en
examenprogramma te bekomen
op de 7de Afdeling/Personeelszaken van het Openbfiar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39 Antwerpen (tel
329835 - 310970)
Inschnjvingsrecht 80 fr
De aanvragen dienen op het Sekretanaat. Lange Gasthuisstraat
33 te Antwerpen toegekomen te
zijn uiterlijk op 30111981
Stand 27 op Info-Jobbeurs -13/14
november 1081.
(Adv. 173)

Ekerense kandidaten
voor 8-11
Het VU-bestuur deelt alle leden en
sympatisanten mede dat Veerie Thyssens op de zevende plaats staat op de
VU-Kameriijst van het arrondissement
Antwerpen en Hendnk Bellens op de
negende plaats op de VU-Provincieraadslijst van het distnkt EkerenBrecht-Zandhoven

het resultaat met lang op zich wachten
beiden gaven hun ontslag Onmiddellijk nam de C V P kontakt op met de
schepengeile P V V Bij de volgende
gemeenteraad gaven de V U , SP en De

Feest te
Borgerhout

Plaatsen van
technicus
electro-mechanica
De bediening van technicus electro-mechanica wordt openverklaard Gelet op de bepalingen
vervat in de wetgeving op de
vrouwenarbeid staat deze bediening enkel open voor mannelijke
kandidaten (K.B. 2412.1968, art 1,
2° en 3°)
Bruto-aanvangswedde 36180 fr
of 37233 fr naargelang de kandidaten gerechtigd zijn op standplaatsvergoeding of op haardtoela,ge
Een vergelijkend examen zal afgenomen worden waarna een
werfreserve zal worden aangelegd
De kandidaten moeten Belg zijn,
van onberispelijk gedrag en genieten van de burgerlijke en politieke rechten Zij moeten een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor openbaar bestuur, en een militieattest inleveren
Diplomavereisten diploma van
hoger secundair technisch onderwijs met volledig leerplan of
voor sociale promotie in een van
de volgende specialiteiten mechanica elektnciteit, elektronica,
elektro-mechanica of centrale
verwarming
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd
van 18 jaar bereikt hebben en
deze van 40 jaar (45 jaar voor de
pnonteitsgerechtigden der wetten van 381919 en 2751947) met
overschreden
hebben
op
23111981
De titularissen zullen gehouden
zijn in continudienst te werken
Inschnjvingsrecht I20fr
Volledige voorwaarden en verplicht inschrijvingsformulier te
bekomen op de 7e Afdeling/Personeelszaken van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39
Antwerpen (tel 310970 - 329835)
De aanvragen dienen toegekomen te zijn uiterlijk op 23 11 1981
op het sekretanaat, Lange Gasthuisstraat 33 Antwerpen
Stand 27 op Info-Jobbeurs - 13-14
november 1981.
(Adv. 170)

Nieuwe de ovenge ACW-raadsleden
nog de kans om een andere ACW'er
tot schepen te verkiezen De schrik zat
er echter diep in De P W kreeg een
schepen en een „adjunkt-schepen met
bevoegdheden voor Openbare Werken" De bevoegdheden van VU-schef)en Frans Van Dessel werden, op
Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening na,
afgenomen De burgemeester maakte
van de geboden gelegenheid gebruik
om „zijn" verkaveling door te drukken
De naderende parlementsverkiezingen zijn in dit verband dan ook niet
zonder belang voor Stabroek V U schepen Frans Van Dessel werd immers op de 2de plaats van de provinaeraadslijst g e z e t Een duidelijke appreciatie met alleen voor Frans, maar
tevens voor gans de afdeling Stabroek O p 8 november moet de uitslag
van de Volksunie in ons polderkanton
een duidelijke waarschuwing zijn voor
alle CVP-diktators en vnenden verkavelaars
Koen Raets

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn van
Antwerpen
Plaatsen van
adjunkt-apotheker
De bediening van adjunct-apotheker, toegankelijk voor mannelijke en vrouwelijke kandidaten
wordt openverklaard in halftijds
en m voltijds verband
Huidige
aanvangswedde
63 934 fr bruto per maand voltijds, 31967 fr bruto per maand
halftijds
De kandidaturen dienen in het
bezit te zijn van het wettelijk
diploma van apotheker en moeten een getuigschnft van goed
zedelijk gedrag, dienstig voor
openbaar bestuur inleveren, de
mannelijke kandidaten tevens
een militieattest
Leeftijdsvoorwaarden
maximum 40 jaar oud zijn op
16111981 Toepassing der wetten
van 381919, 2751947 en 277 1961
De kandidaten die voldoen aan
de vereisten kunnen in aanmerking komen voor de benoeming
gedurende de eerste d n e jaar die
volgen op de benoeming van de
eerste kandidaat
Verplicht inschrijvingsformulier
en volledige voorwaarden te bekomen op de 7e Afdeling/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39 Antwerpen
Inschnjvingsrecht 200 fr per inschrijving
De aanvragen dienen toegekomen te zijn op het Sekretanaat
uiterlijk op 1611 1981
Stand 27 op Info-Jobbeurs - 13/14
november 1981.
(Adv. 171)

ANTWERPEN
OKTOBER
29

W O M M E L G E M Spreekbeurt door Bart Vandermoeren
20 uur in Den Klauwaert

30

WUUSTWEZEL: Verkiezingsmeeting met Hugo Schiltz, Frans
Kuijpers, Bart Vandermare en Lode Rombouts in zaal Zodiac om
20 u
31 ESSEN Groot promotiebal nieuwe VU-afdeling met disco Family' en ,Rockin Horse" in de parochiezaal van Horendonk O m
20 uur Inkom 60-80 fr
NOVEMBER
3 BRASSCHAAT. Spreekbeurt „Brussel Vlaamse stad" door Dnes
Bogaert voorzitter V V N A O m 20 u in de St-Jozefskapel,
Augustajnslei Orgamzatie Davidsfonds
6 EDEGEM Een avond met Valeer De Pauw, om 20 u in de bovenzaal Dne Eiken Inr Kult Knng
7

7
7

7
14
14

16

KONTICH- Weense balnacht - jaarlijks bal van Vlaamse Knng
Kontich O m 20 u 30 in Magdalenazaal Kontich Centrum Orkest
Los Palmos Inkom 150 fr
LINT: 5de Leeuwkensbal om 21 uur in zaal Centrum Orkest
Chns Edwards en de Savages.
K O N T I C H : Weense balnacht - jaarlijks bal van Vlaamse Knng
Kontich O m 20 u 30 in Magdalenazaal, Kontich Centrum Orkest
Los Palmos Inkom 50 fr
EDEGEM. Wijngaardslakken met wijn O m 20 u 30 in k>kaal Dne
Eiken Inr V O S K O Voetbal
EDEGEM: Eikenavond met kaasschotel Inschnjven in Drie Eiken
Inr VNSE
HOVE Oostennjkse avond met de zang- en dansgroep „Ortolaan" uit Wommelgem in zaal van de Rodenbachschool, Onderwijsstraat O m 20 u 30 Inkom lOOfr en 70 fr voor de jeugd
EDEGEM: F W bezoekt schildenjententoonstelling in huis Hellemans O m 20 u Bijeenkomst huis ,Hellemans"

OCMW Merksem
„Het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Van
Aertselaerstraat 29 te Merksem,
wenst over te gaan tot de aanwerving en aanleggen van een
wervingsreserve van
— Verpleegkundigen Al of A2
voor de dienst huisverpleging
(20 uyweek), (de kandidaten dienen over eigen vervoer te beschikken)
De aanvragen voor deze betrekking dienen bij een ter post aangetekende zending, gericht aan
de heer S Smits, voorzitter van
het OCMW, uiterlijk op 20 november 1981 toe te komen
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij het personeelsbureau,
Jaak De Boeckstraat 3-11 te
Merksem (tel 457580 - toestel
216) (Adv 175)

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn van
Antwerpen
Openverklaring
betrekkingen
BIJ het OCMW Borgerhout worden de betrekkingen openverklaard van
— bezigheidsterapeut(e)
— verpleegkundige Al
Gelieve uw verzoek voor deelneming aan de bekwaamheidsproef of het interview vóór
15111981 te richten aan het
OCMW Borgerhout, Luitenant
Lippenslaan 57 te 2200 Borgerhout
(Adv. 168)

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn van
Antwerpen
Plaatsen van
technisch ingenieur
De inschnjvingstermijn voor de
bediening van technisch ingenieur wordt verschoven van
19101981 n a a r 9 11 1981
(Adv. 172)

om

Els Madereel in
het huwelijksbootje
De dochter van Fons Madereel, Els,
stapt op 31 oktober a s in het huwelijksbootje met Luc De Roeck De
plechtigheid gaat door om 15 u in de
St-Laurentiuskerk te Antwerpen (Ekeren-Schoonbroek)
De muzikale omlijsting wordt verzorgd
door Frans Kuijpers, zijn broer Paul en
Walter 't Jolijn
De redaktie van het weekblad WIJ
wenst het jonge paar een zonnige
toekomst

zoimuzii
• Jonge timmerman-meubelmaker zoekt werk in Brusselse of
westen van Brabant Voor inlichtingen zich wenden Dr J Valkeniers, 5 6 9 1 6 0 4
• Pas afgestudeerde sociaal assistent zoekt werk in West-Brabantse Inl Volksvertegenw Dr
J Valkeniers, 02-5691604
• 26-jange moeder van twee
kindjes zoekt werk in de omgeving westen van Brabant Heeft
vier jaar ervanng als dactytofaktureerster Voor ml zich wenden Volksverteg Dr J Valkeniers, 5 6 9 1 6 0 4
• Welke architekt of aannemer
heeft werk voor zelfstandige
trappenmaker Voor inlichtingen
zich wenden O Van Ooteghem Senator, Armand Lonquestraat
31 te 9219 Gentbrugge
• Jongedame, 18 jaar, zoekt
dringend een passende betrekking Dipkxna volledig Middelbaar Onderwijs, afdeling LatijnWetenschappen Bezit voWoende kennis van Frans en Engels en
kan dactyk)
Belangstellenden
kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger
Joos Somers, — ofwel bersesteenweg
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver,
tel nr 015-21 7900, ofwel via het
Vlaams-Nabonaal Centrum voor
Mensen met Vragen, D Boucherystraat 7 te 2800 Mechelen.
tel nr 015-209514 (tijdens de
kantooruren) ref nr 2553
• Alleenstaande dame van 24
jaar, dipkxna A 6 / A 2 (volledig
middelbaar onderwijs) richting
Handel Belanghebbende was —
in een firma die in faling ging —
verantwoordelijk voor de boekhouding ZIJ zoekt een p>assende
betrekking
huishouden d o e a
kinderen oppassen, boekhouding, verkoop- en kantoorwerk
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers ofwel bersesteenweg 11 te 2580 St-Katelijne-Waver, tel nr 015-217900,
ofwel via het Vlaams-Nationaal
(Centrum voor Mensen met Vragen D Boucherystraat 7 te 2800
Mechelen. tel nr 015-209514
(tijdens de kantooruren) (ref nr
2554)
• Ervaren handelsreiziger 55
jaar specialiteit bouw zoekt dnngend een passende k)etrekking
Voor inlichtingen zich wenden
O Van Ooteghem - senator,
Oud-btnjdersstraat
29,
9219
Gentbrugge tel 091-307^87
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Voorlichtingsvergadering
militiewetgeving voor
Groot-Menen en Groot- Wevelgem
Uit herhaalde kontakten is gebleken
dat nog heel wat toekomstige soklaten
de militiewetgeving onvoldoende begrijpen en dan ook verkeerde beslissingen nemen. Vaak vernemen ze dan
maar de juiste waarheid wanneer het
te laat is.
Daaraan willen wij nu verhelpen door
het organizeren van een voorlichtingsvergadering voor alle soldaten van de
klasse '82 en '83.
Deze vergadering die vrij en kosteloos
toegankelijk is voor iedereen, gaat
door op: donderdag 5 november 1981
in zaal Club te Lauwe om 19 u. stipt.

Deze voorlichtingsvergadering wordt
ingericht door de Vlaamse soklatendienst „Ie Dien" en wordt voorgezeten
door de provinciale sekretaresse Lieve Favoreel-Craeynest
gemeenteraadslid (Rekkemsestraat 19, 8520
Lauwe, tel. 41.54.81).
Bevoegde sprekers zullen u wegwijs
maken doorheen alle problemen in
vertjand met u w legerdienst

HOBBYSERRES

Uitslag tombola
te Izegem
O p het Izegemse VU-Breughelfeest
is overgegaan tot de trekking van de
VU-tombola De volgende winnende
nummers kwamen uit de bus;

11602
11694
10366
10798
11324
10898
10576
11477
11698
10839
10706
10246

10802
11660
11655
11750
11732
10045
10894
10122
10434
10809
11649
10970

10061
10668
11453
11545
10395
11092
10632
10198
11482
10073
11644
11667

10256
11554
11321
10396
10645
11313
11559
11253
10661
10871
10072
11408

Een zonnige tuin het
hele jaar d o o r !

10556
10008
11066
11223
11652
10354
10772
10227
10704
10646
11745
10730

D e prijzen kunnen afgehaald worden
bij Wilfried Lagae, Dierickstraat 1,
8700 Izegem, en dit tot 15 december
ten laatste.

•
•

Zeer slerkc.
degelijke
en
wHicrdichIc
konstruklie
Uitvoerinfi
in
aluminium
met kitloy.c beglazing

•

Zeer eenvoudige
montage
en niet het minste
onderhoud

•

Vaste breedte van 2.80 m en
variërend
in
lengte
lot
lO.ao m.

Vraag ons vriiblijvend
priisli/st'"

Serrebouw
DEFORCHE

folder en

pvba

G e n t s e h e e r w e g 120
8700-IZEGEM
Tel. 051/30.37.01 (4 1.)
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WEST-VU\ANDEREN
OKTOBER
29
31

Michlel Capoen, senator, spreekt er
over oproepingen, vrijstellingen, ontheffingen, uitstel, kostwinnerschap,
broederdienst enz.
G. Vandenbussche, adjudant infor
landmacht spreekt er over het leger in
het algemeen, reserve-officier, beroepsvrijwilllger, enz. (met film).
Jef Piepers, gemeenteraadslid Kuurne,
spreekt er over sociale wetgeving,
werkopzegging, ziekenfonds, uw rechten en plichten.

OOSTENDE: VU-arrondissementele kiesmeeting In het Kursaal.
ALVERINGEM: VU-meeting om 20 uur in feestzaal De Kroon te
Hoogstade. Gastspreker: Vic Anciaux. Boodschap voor de jeugd
door Gilbert VanoverscfieWe. Julien Desseyn en Jaak Vandemeulebroucke lichten het VU-verkiezingsprogramma toe.

31

BRUGGE-TORHOUT (ArrJ: O m 17 uur Jeugdinstulf: jongeren
stellen politieke vragen. Om 20 u. 30: arr. verkiezingsn^etlng, polltiek-muzlek en animatie. In het Koncertgebouw te Brugge.
NOVEMBER
2
13

BRUGGE-TORHOUT: Fietskaravaan. Verzamelen om 1 3 u . 30
aan het Astridpark te Brugge.
BESELARE: Vormingsavond verzorgd door het Vlaams nationaal
studiecentrum over „Vlaanderen schatplichtig...". O m 20 u. in zaal
Heksendaele.

Er zal ruimschoots gelegenheid zijn
met deze mensen te spreken. Zij zetten zich belangkx>s in voor onze soldaten. Leg gerust uw problemen aan hen
voor.

OCMW-BRUGGE
Aanleggen
wervingsreserve van
MEDISCH
SEKRETARIS(-ESSE)

VU-meeting
in Hoogstade
Het zijn drukke tijden voor het t)estuur
van Volksunie-afdeling Alveringem. In
voort)erelding op de komende parlementsverkiezingen werd een kompleet aktieplan uitgewerkt In het kader
van dit aktieplan Is er op zaterdag 31
oktolser '81 om 20 u. in feestzaal De
Kroon te Hoogstade een verkiezingsmeeting. O p deze happening zijn alle
geïnteresseerden van harte welkom,
toegang is gratis! Speciaal wordt een
beroep gedaan op de jongeren. Het
programma voorziet in een boeiend
spektakel. D e vaste begeleider van
Willem Vermandere, Johan Vandenberghe, zal het geheel opluisteren met
de volkse klanken van Willems muziek.
Naast het optreden van Johan Vandenberghe zullen Julien Desseyn, lijsttrekker van de kamerlijst en Jaak
Vandemeulebroucke, Europees parlementslid, het verkiezingsprogramma
van de Volksunie nader toelichten.
Lieve Vandamme, schepen van Diksmuide, zal een boodschap uitspreken
voor de jeugd.
Als klap op de vuurpijl kunnen w e
meWen dat algemeen voorzitter, Vk;
Anciaux, waarschijnlijk de slotrede zal
uitspreken.
Ntoteer in de agenda: Volksunie-meeting op zaterdag 31 oktober '81 om
20 u. In feestzaal De Kroon te Hoogstrade.

Om jongeren
bereiken

te

Het nationaal VUJO-sekretariaat
heeft specifiek op jongeren gerichte propagande te uwer beschikking: stickers, affiches en
een 20blz. tellende infomnatiebrochure i.v.m. de wetgevende
verkiezingen.
Omwentelingsstraat 13, 1000
Brussel - 02/219.49.30 (41 en 42)
Dirk van Sichem de Combe, Bart
Roose en Bart Staes.

Geldig tot 31 m a a r t 1984
Voorwaarden tot deelneming:
1. (Gewone administratieve voorwaarden.
2. Leeftijd: de leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschreden
hebben bij indiensttreding. Voor de personeelsleden, die in
dienst van een OCMW zijn of werkzaam bij een andere
overheidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende
regeling: op 65-jarige leeftijd ten minste 20 pensioenaanspraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten
aanzien van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen.
3. Diploma: van gegradueerd medisch secretaris(-esse).
4. Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen.
Weddeschaal: 1.47 tegen indexcijfer 216,47 %: 413.025 713.156 (in 29 jaar).
Inschrijvingsgeldi 150fr. storten op P.R. n r 000-00995.81-59
van het A.Z. Sint-Jan, Ruddershove 10 te 80(X) Brugge, vóór 20
november 1981, met vermelding: „examen medisch secretaris(-esse}''.
In te sturen: uiterlijk tegen 20 november 1981 aan de
Personeelsdienst van het OCMW^-Brugge, hJL. Sint-Jan,
Ruddershove 10 te 8000 Brugge: geschreven aanvraag deelneming examen, recent bewijs goed zedelijk gedrag, geboorteakte, dienstplichtattest voor de mannen, voor eensluidend
verklaard afschrift diploma
(Adv. 1741

Arr. Brugge-Torhout

Verkiezingsmeeting
te Brugge
O p 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 w e
ook voor wat afwisseling door muziek
en animatie. W e doen een warme
oproep opdat het koncertgebouw barstensvol zou zitten.
Dezelfde zaterdag 31 oktober om 17 u.
gaat een „Jongeren-instuir door, ook
in het koncertgebouw te Brugge. O p
deze Instuif kunnen jongeren alle mogelijke vragen stellen.

Oproep
Blijf niet aan de kant staan, daarvoor Is

VUJO-projekt: „Jeugd
en inspraak in Vlaanderen"
De Volksuniejongeren bieden
een boeiende kans aan ondernemende jongeren In een projekt
Dit BTK-projekt werd op 13 augustus goedgekeurd.

Krot & Compagnie...
Het arr. Gent-Eekio pakt tijdens deze verkiezingen met een merkwaardig
dokument uit nl. een indrukwekkend waardepapier uitgegeven door Krot & Compagnie... Het dokument bevat 15 koepons die duidelijk Illustreren hoe waardeloos
de financles van de Belgische Staat wel zijn. Het dokument bevat echter wel één
waardevol aandeel nl. de goede raad om verstandig te Investeren en op 8
november as. V U te stemmen.
Wie een eksemplaar van dit dokument wil. neemt kontakt op met Frans Baert
Koningin Astridlaan te G e n t
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Wat behelst dit projekt ondermeer? Aan de hand van enquêtes bij jongerenorganizaties zullen de resultaten verwerkt worden In een konkreet programma.
Dit programma zal langs een
„rondreizende beurs" bekend gemaakt worden aan geïnteresseerden en tevens dienen als
vormingsaktivltelt
voor
de
VUJO-kernen.

Welke plaatsen zijn er nu te
t)egeven?
Een llcentlaat(te} menswetenschappen, een regenKes), een
opsteller(sier).
In het kader van het BTK-projekt
mogen allen twaalf maanden In
VUJO-dlenst werken.
Schriftelijke sollicitaties met uitgebreid (indien mogelijk natuurlijk) curriculum vitae worden zo
snel mogelijk verwacht op het
nationaal sekretarlaat van de
V U J O , Omwentellngsstraat 13 te
1000 Brussel, ta.v. Dlri< van Sichem de Combe.

er nu geen tijd meer. Wij hebben veel
werk en weinig handen. Wie wil meewerken In deze zo belangrijke weken
kan kontakt opnemen met onze propagandaleider Toon Van Moert>eke,
Bremlaan 13, 8200 Sint-Andries, tel.
31.67.52.

Kiesfonds
Niettegenstaande wij een sobere camp>agne voeren komen w e nog veel
centen te k o r t U w bijdrage, hoe klein
ook, maakt het ons stukken gemakkelijker U weet dat wij een onafhankelijke partij zijn, dat betekent echter ook
dat w e financieel onafhankelijk zijn.
Stort een bijdrage op rek.nr. 4760039781-06 van het arr. Brugge p./a
Kamerheerstraat 15/3, 8310 St-Kruis
met vermelding „kiesfonds". Nu reeds
heel veel dank.

Permanentie
ledere dag telefonisch tijdens de werkuren op het nr. 33.59.63. Het sekretariaat is open iedere dag van 19 u. 30
tot 21 u. 30 en op zaterdag van 10 tot
1 2 u . 30. Zaterdagavond en zondag
niet

Fietskaravaan
Als milieuvriendelijke partij, ons bewust van de krisis, organizeren w e op
maandag 2 november (vrije dag) een
fietskaravaan door de binnenstad en in
de randgemeenten. W e verzamelen
om 13 u. 30 aan het Astridpark. Wij
doen een dringende oproep tot allen
die nog fietsen kunnen om aanwezig te
zijn.
Erwin Van Driessche, arr voorzitter

mi
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lepel & vork...
BANKETBAKKERIJ

RESTAURANT TUL

VOEDING „DE POLDER"

Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091/692874

Polderstaat 12.
8458 Oostduinkerke

Specialiteit nbstuk op hout

Specialiteit
dag vers fruit en groenten

Neukermans-Btom
Daalstraat 7 - 1780 Teralfene
Tel 053-668215
Fijn gebak - suikerwaren ijstaarten

Restaurant
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
TONGERLO WESTERLO
Tel 014/54 4007
Vlaandag gesloten
Rustieke
sfeer •

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 1940
Feestbespreking op maandag dins
dag en donderdag van 19 tot 21 u
Woensdag gesloten

Cafe-restaurant MUTSAERT
Eikenlei 61
2280 GROBBENDONK

Maak ook eens kennis met de
gezellige sfeer in
Restaurant

SCHUTTERSHOF

maandagavond

Dubbele Valois-zegels
aan alle leden

SANO
Emiel Witmannstraat 36,
Schaarbeek
Tel 02 734 56 09

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis'

Roomijs

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

Tel 015-71 1549

De funiliazaak mat tradiba

FEESTZAAL
<< E D E L W E I S S .>

Alle 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 tol huren van
Jjestekken

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Het Koffiehuis der
Di'nderstrt>ck
K a t l e s t r a a f 20, A A L S T

?|rt ^alinsliutiö

WEKEUJKSE RUSTDAG
VRUDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSOE BRAUWER

Invoer Bourgondie en Bordeauxwi|nen
Alle grote wijnen
rechtstreeks uit de kastelen
Oegustalies en verkoop
elke vrijdag van 17 tot 19 u
elke zaterdag van 10 tol 13 u
en op afspraak

UW KOFFIEHUIS

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 0 9 1 6 7 5 7 12

2922 RAMSDONK

Wijnimport HERMAN
Douane stpelhuis
Menenstraat 376
WEVELGEM
Tel 056^12922
056 41 81 68

CORTITALS

Industriële
brood en banketbakkerij

Dorpstraat 10

V o s s e i n b t r g 13 1981 V O S S E M
Tel 02/767 45 76

Tel 014/512148
Sluitingsdag
en dinsdag

Dinsdagavond en woensdag
gesloten

Koffiebranderij

Banketbakkerij
ANTWERPIA

9328 SCHOONAARDE
Oude Brugstraat 16
052-423246

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per"-elei 51
9300 AALST
BORGERHOUT
Maunts GOSSYE
Joost GOSSYE
Tel 053 21 35 33
Tel 031 36 56 54

JAARLUKS VERLOF
DECEMBER

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

EETHUIS FEESTZAAL INGRID

Elie van Laere
en Marcella Naessens

Olenseweg 41 WESTERLO
(Voortkapel)
tel 014/213696

Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49
9230 Melle

Alle feesten
Specialiteiten

Tel 091-3006 53
Lokaal - T S C H U U R K E »

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN

Oude Graanmarkt 25
1000 BRUSSEL

ylmflW]

Tel 02-5132564
Waar Vlamingen THUIS zijn.

V t r / o i g d ? keuken
DeniokMtischp p i i j / c n
Uitqelc7en diciistbcloon

Ki s v Isk t n w ( <j 38
??G0 Niilcn
Tel 0 3 1 / 8 1 8 8 4 1

Europ Supermarkt
Winderickxplein
Alsemberg
( H U I S van vertrouwen)

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

Cafe Het Vlaams Huis

Mevrouw
Pauwelyn- Duquesne

BIJ Jef Mays Cypers
Steenweg op Wijchmaal 59
PEER

Wulveringemstraat 18
8486 BEAUVOORDE

Tel 011-797084

tel 0 5 8 / 2 9 9 4 91

Kom es binnen waar Vlamingen thuis zijn

Gesloten vrijdag behalve m beiroen

FEESTZALEN - S A L O N S
DE LANDSKNECHT
A inilf i n i t V '1 tllf f( ( st( I
O n k V( t l u l l UK) v itl t tf( ! ( ] ' 1 H f

S<l"i(l. i'.ti wl 33
«"OOO A n l w i i|ii 11
Tl I 031 3 / 4 5 /?

DE P U S
GEBROEDERS

lepel & vork...
zoek hem op bij uw slager
of toespijswinkel

„De Beauvoordse pastei"

't Is de lichtst verteerbare

Dortmunder
Thier Braü-hoven

1

Restaurant
Feestzaal Café

Uitbating:
Erna Van Dóoren
Keierberg 25
1700 Asse
T e l 02/452.95.15
M a a n d a g gesloten

Dnnk

on cctliiiis

WALTRA
Ardiimk n i 2 (bi| KVS)

1000 Brussel
Tel 02/21952 12
D l V t r I r o t v t n v i n d t W iltr i
I V11 wit in t h irt vin
Bnistil
'' J, k in tr ilti/d f) likt ft n
i Ji kiiiqt LI illiid wit f( t / O ' i
J Dl piii/in
71111 sor» I i/

Steeds welkom in
KREKELHOF

Lambroeckstraat 89
9320 OUDEGEIVI
Tel 052/21 1606

Algemene voeding bieren^wijnen li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse
en Franse wijnen

t Is een specialiteit

tof Un iBtnïioaxn

Welkom

Drankhuis met sfeer

IN DE GROENE POORT

Drie Egyptenlaan 11
Gooik
Tel 054-334857

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik
Tel 02-532 5481

Uw tweede thuis'

Lokaal van de Volksunie

Hotel-restaurant-pub

Tervuurse vest 60 LEUVEN Tel
016 22 86 72
Kon Astridlaan 85 KONTICH Tel
031 57 30 32
Nieuw Brugstraat 28 B R U S S E L Tel
02 218 74 89
Brugse Baan 1 Hulste (056-71 1536)

Tower Bridge

Grote parkeerterreinen
zalen vrij
voor feesten banketten e a Duitse
specialiteiten Dortmunder Thier van
t vat Levende Water Tonissteiner
Sprudel
Goed en goedkoop eten

Menu op zondag van 450 tot 650 fr
Tijdens de week suggesties van de chef -I- spijskaart
Open alle dagen maaltijdchecks

o p 5 min van Heizelpark
Hotel nnet goede smaak standingkamers alle komfort
Heidebaan 98 1850 Gnmbergen Tel 02 2520240

I

I

den botaniek
Koningsstraat 328
1030 Brussel
Tel 02-2184838 - 2184172
Vlaams-Brabants
restaurant, fijne keuken,
c,evaneerde
wijnkaart,
stijlvolle salons, grote tuin.
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Vlaamse gepensioneerden
te Beveren kwamen samen
in het teken van komende verkiezingen
O p donderdag 22 oktober 1981 organizeerde de Volksunie in samenwerking
met het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden voor de tweede maal een
gezellig samenzijn te Beveren voor alle Vlaamse gepensioneerden. Ruim 200
gepensioneerden waren voor dit feest opgekomen in de vernieuwde stemmige
feestzaal „Olympia" aan het station te Beveren. Will Ferdy bracht met zijn
optreden onder de aanwezigen een gezellige sfeer, die nog aangevuld werd
door toespraken van gastspreker Walter Peelers, die als lijstaanvoerder van
de V U v o o r de senaat vastbesloten is de twee jaar geleden gegane zetel terug
te winnen, en van Jan Verniers en Nelly Maes, de twee grote tenoren op de V U kamerlijsL
Na een korte verwelkoming door G
Van Vossel w e r d deze namiddag ingeleid door het zangkoor van het Vlaams
V e r t w n d voor Gepensioneerden, die
op een werkelijk mooie manier enkele
Vlaamse leideren vertolkten
Will
Ferdy werd echter dé grote attraktie
O p een grandioze manier bracht hij het
publiek in zijn ban met een repertonum
van oudere maar ook nieuwe liedjes
De hoogtepunten van zijn show vormden zonder twijfel zijn vertolking van
gedichten van Guido Gezelle, waaronder „Boerke Naas" en „Het Schnjverke", die door hemzelf op muziek werden gezet, en het indrukwekkende
„Vlaanderen Mijn Land" Tijdens de
pauze werden de aanwezigen vergast
op koffie met koffiekoeken, daarna
w e r d even de aktuale politiek aangesneden door A Goyvaerts, die gastspreker Walter Peelers inleidde A
Goyvaerts, die voor het distrikt Beveren, Kruitieke, Temse de VU-lijst aanvoert voor de provincie en als eerste
opvolger op de senaatslijst staat, trok
hard van leer tegen de traditionele
partijen CVP, SP en PVV die volledig
verantwoordelijk zijn voor het huidige
slechte sociaal-ekonomische beleid,
waarbij Vlaanderen steeds benadeeld
wordt (staal, textiel, bouw, J, met
andere woorden „Vlaamse" politici uit
de traditionele partijen die werken en
beslissingen nemen tegen hun eigen
volk enkel en alleen uit partijbelang en
in het voordeel van Walen en Franstalige Brusselaars
Walter Peeters, als lijsttrekker op de

VU-senaatslijst nchtte zich van zijn
kant direkt tot de aanwezigen, de
gepensioneerden Zijn toespraak belichaamde helemaal zijn eerbied en
waardenng voor de mensen van de
„derde" leeftijd, die in de huidige samenleving, vooral door de egoïstische
ingesteldheid van de traditionele partijen, op een zijspoor worden geplaatst
HIJ benadrukte eveneens de grote
financiële onzekerheid van deze groep
mensen De pensioenkassen zijn leeg
en de nabije toekomst voorspelt geen
verbetenng, integendeel, het failliet
staat voor de deur Het is een keiharde
waarheid die de CVP, SP en PVV, die
vijfendertig jaar lang het hoge „woord"
hebben gevoerd in dit land, maar in
hun „daden" steeds tegenstnjdig hebben gehandeld, weigeren te erkennen
Tot slot nep Walter Peeters op deze
dramatische evolutie een resoluut halt
toe te roepen en de traditionele partijen op 8 november e k scherp te
veroordelen
Onder applaus vroeg Walter Peeters
dan Jan Verniers, lijsttrekker op de
VU-kameriijst, en Nelly Maes, tweede
plaats kamer, op het podium
Beiden benadrukten nogmaals de
noodzaak om op 8 november te kiezen
voor Vlaamse zelfstandigheid en welvaart in plaats van Belgische armoede,
die al 150 jaar lang ons deel is gew e e s t Alleen een ver doorgedreven
federalisme zal het Vlaamse volk de
gelegenheid geven zichzelf te ontwikkelen op ekonomisch, sociaal en kultureel gebied

ARRONDISSEMENTELE MEETING
TE SINT-NIKLAAS

Aanbevolen
huizen

OOST-VLAANDEREN
OKTOBER
29

DE PINTE-ZEVERGEM: Inhuldiging afdelingsvlag en verkiezingsmeeting 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 20 u 15 met
etentje in Rossbrau, Markt, te Deinze

NOVEMBER
7

11

schort in de aanwervingsprocedure
M e n kan ons niet wijsmaken dat men
niet het nodige aantal tweetaligen zou
kunnen vinden wanneer men daarvoor
een aangepast eksamen voorschnjft
waarbij ook de kennis van de tweede
landstaal wordt opgelegd.
Indien het zo voortgaat, dan wordt
Brussel een totaal Franstalige stad
Daarom is het nodig een andere politiek te voeren waarbij op een aangepaste wijze de tweetaligheid wordt
getest Dit is alleszins meer aan te
bevelen dan het aanwerven van eentaligen met de belofte van de tweede
taal aan te leren, die alleen maar door
de Vlamingen gevolgd wordt en niet
door de Franstaligen

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit: salons
schilderijen
lustrerle

kleinmeubelen
geschenkartikelen

Openingsuren:

Zaakvoerder
Staf Kiesekoms

Keizerstraat 2
Dinsdag, woensdag en vrijdag
TERN
TERNAT
van 13 tot 20 u. Donderdag van
Tel:
Tel: C02-582 22 22
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u.
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten

BRABANT
OKTOBER

30

ALGEMEEN VOORZITTER
31

LEUVEN ( A r r ) : Verkiezingsmeeting om 20 uur in Salons Georges met als gastspreker Vic Anciaux
HULDENBERG: Eerste VUJO-vormingsavond De Vlaamse Beweging, haar geschiedenis, haar beweegredenen Om 20 uur in
zaal ..Den Til" te Loonbeek Spreker Lieven Dehandschutter
Tl L D O N K: Volkse - struif- en tonspel - sjoelbak - zottebollen - op stelten - dansavond met D J André, om 20 uur in zaal Familia

NOVEMBER
5

30

6

6

L O M M E L : Rockpavond met The Gang en Lazy in zaal Lommelhof om 20 uur Toegang 80 fr Inr V U J O

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
11.

Jan Caudron, Aalst
Erik Vandewalle, Izegem
Anny Lenaerts, Wilrijk
Rik Haelterman, Denderwindeke
Jef Vinex, Erps-Kwerps
Wllly Kuijpers, Herent
Achlel Godens, Oostduinkerke
Paul Cresens, Schaffen
Frans Kuijpers, Schilde
Georges Raes, Ledegem
Wllly Serpieters, Oostende
Veerie Thijssens, Ekeren
Johan Vancoppenolle, St-Truiden
Erwin Van Driessche, St.-Kruis-Brugge
VU-Assebroek
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6

10

Abonnementenslag
TOP 15

14

588
168
156
108
108
72
60
48
48
48
36
36
36
36
36

TEL 014-21.12.07.
FRAIKINSTRAAT 20,
HERENTALS.
VIDEO-MASTER
PVBA
TECHNICUS
MARC UYTDEWILGEN
TV- en VIDEO-SPECIALIST
Tel. 16.3416.
Generaal Lemanstraat 29
2000 ANTWERPEN

Sprekers: de plaatselijke kandidaten en

OKTOBER

Jan MESTDAGH
Korte Welvaart 25
2850 Keerbergan
Tel 015-233887

MEERBEKE: Breugelmaal van het Vlaams Vert)ond voor Gepensioneerden van Groot-Ninove Vanaf 18 u in zaal „Berlindisknng"
(rechtover de kerk)
RONSE-KLUISBERGEN-MAARKEDAL: Vlaamse hutsepot in
de „Visvijvers" te Nukerke Kaart 50 fr geeft recht op tombola
(4 kaarten = gratis Vlaamse hutsepot)

Senator Vandezande protesteerde tegen de onhebbelijke houding die personen in Schaarbeek ondervonden bij
de Dienst van de Belastingen die niet
eens m het Nederlands konden te
w o o r d gestaan worden
De minister geeft toe dat hij de taalwet
heeft overtreden doch dat dit was uit
noodzaak omdat hij geen tweetaligen
kon vinden via het Vast Wervingssekretariaat Daarom vraagt hij aan de
aangeworvenen dat zij de verplichting
zouden aangaan na hun aanwerving
het Nederlands te leren Hij geeft
verschillende voorlieelden van wervingseksamens
die
uitgeschreven
werden en die met het aantal laureaten
opbrachten
Het wil ons voorkomen dat er hier iets

30

LIMBURG

— Lood-, zink- en rootingwerken
— Sanitaire installaties
— Herstellingen en nieuwbouw

Minister overtreedt taalwet... uit noodzaak...

Hotel „Serwir", Koningin Astridlaan
dinsdag 3 november 1981 - 20 uur

VIC ANCIAUX

Wij in de Volksunie

LEUVEN: PuUiek verkiezingsdebat met Tobback, Sprokeels,
Eyskens en Kuijpers. O m 20 u. 30 in Saktns Georges. Org.- Vrije
Radio Leuven
D U I S B U R G : Volksvergadenng voor de Druivenstreek, aangaande de toestand in de druiven-, witkxjf- en bloementeelt O m 20 uur
in zaal „Julia en Jean-Claude", Kerkplaats 8 Sprekers Willy Kuijpers en V I C Anciaux
BERTEM-LEEFDAAL: VU-ledenfeest om 20 u. 30 in de kantine
van FC Vooruit te Leefdaal
LONDERZEEL: VU-verkiezingsmeeting met onze kandidaten
V I C Anciaux, lijsttrekker Kamer, Paul Peeters, 2de plaats Senaat
Jos Lammertyn, 27ste plaats Kamer, Frans Kerremans, Wolvertem, lijstduwer voor de Provincie Om 20 u in zaal Centrum,
Markt te Londerzeel
W E M M E L : Debatavond „Komen en Voeren" om 20 u. 15 in 't
Hooghuis (Kerk) Sprekers Noel De Cramer en G. Theelen (VUVoeren)
DILBEEK: VU-najaarseetmaal in het Roelandsveldcentrum vanaf
18 uur. Ook o p 15/11 van 11 u. 30 tot 20 u

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

ALLE LASWERKEN
Staaf - aluminium - Z A M A C brons - koper - gietijzer
Halfautomaatlaswerken 100 "/o
fotolas
nieuw en herstellingen.
GEORGES GROENINCKX
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK
Tel. 031-28.93.14
Meubelmagazijnen
DE KLEINE W I N S T
te Niel
Antwerpstr,iot 164 177
Sti|lnieubelen -1- kleinmeubelen
Ed Cl.iessenLnan 50 52
alle moderne meubelen
Tel 031 881316
Meer dan 3000 m2 toonzalen
's Ma.nndags gesloten
Firma

EBO-LYBAERT

Speciaalzaak stereo en Hi-Fi,
Video en kleuren-TV.
Polenstraat 165, 9940 Sleidinge
Tel. 091-5733.33

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Cnleri) .de Gnp.iert".
Molensiraal 45. 9300 Aalst.
Tel 053 70 32 19.

Verkiezingsmeeting te Leuven
O p vrijdag 30 oktober is er een
grote VU-verkiezingsnfieeting te
Leuven
Met een hulde aan
Wllly Kuijpers, kamerlid
en
Rob Vandezande, senator
voor hun
10 jaar parlementair werk
Gastspreker. Vic Anciaux,
algemeen voorzitter
O m 20 uur in Salons Georges,
Hogeschoolplein te Leuven

O

m

Wij in de Volksunie
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Aanbevolen huizen
P V B A V A N I M P E & Zonen
Steen- en marmerhouweri|

PVBA J BORREMANS-COCK
& KINDEREN

Bnlstraat 41
HAALTERT
Tel 053 2122 48

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman

GELD

Algemene Bouwondernemingen
Gcnisesiraat 238
9500 GERAAROSBERGEN
TPI 054 4125 89

Alle werken in marmer en natuursteen
Open haarden Grafzerken

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

W I J bouwen voor u sleutel op de deur

KEUKENS • SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN P L A H E A U

V A N DER CRUYS

Alle maten alle soorten ook medikale en anti-allergische matrassen

Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 582 14 41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Platteau Lievens Portugeesstraat 9
1780 Teralfene
Tel 053 66 74 56

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel 02/4781993
Import — Export

idweverij „den boogaert"

houten

Veerie Van den Berghe, Groenstraat 3, Hekelgem, tel. 05366.84.91. Open elke woensdag en
zaterdag van 14 tot 19 uur.
Handweefwerk, eigen en uit vreemde
landen, tafelkleden, ook handgeborduurde, brei- en weefwol, mooie gebruiks- en
siervoorwerpen, alles om te spinnen,
verven, weven - ook lessen
meubelen In Aaisi, Groenstraat 200.

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tol 50 m3

VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02 26814 02

Tel bureau 053-2172 12

KLEDING LENDERS

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015 71 1240

Sint D.irnuiJfibtrnat 41
WOMMELGEM
Tel 031 53 70 39

Verwarming - stoom - sanitair
Alle herstellingen

Lederwaren-Parfumerie
V A N REETH
Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031 8811 19

SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van het vak

K e r k w e g 8 1760 Roosdaal Stnjtem
Tel 054 33 37 56

Gebr. A L L O O
Raphael en Willy

DE CRAEN ROM pvba

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

ADOLF CLAES EN Z O N E N

W A S S E N V A N ALLE RUITEN

Aalsterse Glazenwasserij

Dames- heren- en kinderkleding

PVBA

Rollebeekstraat
45,
1000 Brussel Tel
5116133
PrIVe. 56903 18

FIRMA SONCK GEBR.
Anderenbroek 24
9480 D c n d e r h o u t e m
Tel 053 2 1 9 3 2 5

P V B A BERT
Assesteenweg 101, Ternat
Tel 02-5821312

I D E L - Tel O n - 5 3 4 3 4 9
Gelegenheidsgrofick. Huwelijk - Geboorte • Zelfklevende p f . i k b j u d en
etiketten Houten drukletlers - Reklnnie-k.ilenders

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

WIJ bouwen voor u
— sleutel op de deur
— en zonder problemen

FRANSSENS OPTIEK:

I

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF
V a n d. B r a n d e n p v b a
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme
Tel 052-478809
Gratis voorstudie en prijsofferte

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

Hercnt.ilsebtion 340
Deurne Z
Tel 2108 96
Kerkbtrodt 44 A n t w e r p e n
Tel 35 65 75

Heropmaken oude ijzeren poorten en balkons en allerlei smeed*~erk
Oe Vos Luc
Centraleweg 27
2260 Nijlen
Tel. 031-81.77.06

ALLE LAS- EN
SMEEDWERKEN
Speciaal herstelling van kipbakken
GEORGES GROENINCKX
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK
Tel 031-289314.

Gratis pri|8offert«

OOSTDUINKERKE
V A K A N T I E A A N ZEE!

DAMA

Grote keus b e n i e u b e l d e villa's, appar
t e m e n t e n en s t u d i o ' s t e h u u r

Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

Op aanvraag
foto's

Vloeren -

gratis

kataloog

met

WEST-LITTORAL

O p e n haarden
Kleinlederwaren
handtassen
reisartikelen
regenschermen
handschoenen

DURASON-KEUKENS

Aankoop en verkoop van Hollandse
Luikse en Vlaamse meubelen van de
17de en 18de eeuw
Kunstvoorv^erpen

L e o p o l d II laan 212,
8458 O o s t d u i n k e r k e
T e l e f o o n 058 51 26 29
(Woensdag gesloten)

l e l 053-62 37 65

NV ReinIgingswerken
PEETERMANS

Zaadtiandel

PVBA DE MOOR-LATEUR
Onderhoud en restauratie
gebouwen

PELGRIM 9
9258 S C H E L D E W I N D E K E
Alles voor land- en tuinbouw.
Tel 091-62 5142

Wijnegemstraat 40
2220 W o m m e l g e m

B + M
Bouwpromotoren en
daktimmerwerken.
Gasthuisstraat 428
1760 R O O S D A A L

Tel. 054-33.06.87.

PVBA G. BRUNEEL T O O N Z A A L
•DEN DUVEL-BANKELINDEWEG I I
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Centrale
verwarming • Houtkachels • Jnbouw
openhaarden • Gas radiatoren • Af
was- en wasautomaten • Fngo's
Fngo'! en
Diepvriezers

DE

KERAMIEKKELDER

Piet VRANKEN
Hoornstraat 2
HALLE
Vloer- en wandtegels
10 % korting voor VU-leden ,

Tel 031 53 95 30 en 53 75 75

LUKOS p.vb.a.

MEUBELEN MOENS

Ringmappen - dokumenthouder pochetten - snelhechlers - offertemappen

Markt 28
TERNAT
Tel 58210 55
Specialist primitief stijlmeubelen en modern

Fortstraal 27
2510 MORTSEL
Tel 031 49 3507

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

DROOGKUIS

WASSERIJ

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER
Kollegestraat 33. 2400 M O L
014 31 1376

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huweltjksreportages

— Schilderijen, spiegels, etsen, enz
— Alle inlijstingen op maat (Hout en aluminium)
Gentsestr. 155
9300 AALST
Tel. 053/21 19.21

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

lustrerle

mare
de vriese

ARGENTA

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW

02-428.69.84

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

Sparen, kredieten, verzekeringen, dienstbetoon

groep argenta

STUDIO
DANN

bar. ruzetlelaan S6c brugge
050/35 74 04 .
baan brugge-korlrijk

EN MtOEKEN

I\i

moeilijke maten, Af
akkundige retouche
nccttcrklecrMakcr

/

|

. Vermees C*

tA,iim.wM.i\.>MM.m\K."iiMi!ii>nmm

Mechelse str. 59
1800 VILVOORDE
Tel. 02/251.81.66

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Tandheelkundig Laboratorium
VAN PER K L E U N
Chazatlaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02 734 06 43
Na 18 u 425 46 42

anders & sympathiek
ANTIEKZAAK
Mevr. Julien SCHERRENSGHEKIERE
Nederweg 113,
8700 IZEGEM
Tel 051-3015 37
Aankoop en verkoop van Franse
(Normandische geskulpteerde
eiken bruidskasten) meubelen en
tx)rden + kunstvoorwerpen

De prijsbreker
van het goede meubel
G r o e n s t r a a t 84, 2000 A N T W E R P E N
Tel. 031-36.45.31.
O p e n van 10 tot 19 u 30

Georges DE RAS pvba
Autocars autobus.
ceremonie wagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE
Tel 053-2136 36

Zondag en maandag gesloten
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GEEL — „Momenteel
staat
niet alleen onze ekonomische
toekomst op het spel. Maar onze
algehele levenswijze en tot en
met
onze
overlevingskansen
worden in vraag gesteld. Misschien beleven we een keerpunt
in ons beschavingspatroon. Als
algemeen voorzitter van VELT,
de Vereniging voor Ecologische
Land- en Tuinbouw, wil ik op dit
maatschappelijk en dus ook open-top politiek cruciaal moment
niet zomaar vrijblijvend de gang
van zaken beschouwen.
Ik weet het, met de „groene jongens'
werd (en wordt
nog)
schamper gelachen. Maar onze
werking op het terrein van de
land- en tuinbouw is een wezenlijk element in de koerswijziging
die we ekonomisch en algeheel
maatschappelijk willens nillens
en al dan ,niet lijdzaam zullen
ondergaan.

massale invoer van dit soort produkten zal meteen als gevolg hebben het duurder worden van de
broodprijs. Nochtans, als we daarbij zelf onze graanproduktie aanpassen dan zorgen we voor een
verbetering van de tewerkstelling
in land- en tuinbouw en voor een
verhoogd inkomen van onze kwekers."
— Dat is wel een werk van lange
adem?
Rik Dedapper: „Hoe langer we
blijven toegeven aan de kunstmatige fokmetodes, hoe moeilijker en
pijnlijker het zal zijn de gezondmakende omschakeling te verwezenlijken. Want dat is kortzichtig ekonomisch, maar in feite maatschappelijk bekeken de zwaarste losprijs die we zullen moeten betalen:
de
verminderde
gezondheidskracht van onze samenleving!

Door mijn elektorale inzet als
tweede plaatsvervanger op de
senaatslijst
van de VU in Geel,
wil ik niet alleen als 68-jarige
aktief
mijn
Vlaamsnationale
overtuiging
voor de
mensen
rondom mij hernieuwen, maar getuig ik ook van het feit dat in mijn
ogen de VU als enige partij in
Vlaanderen een globale aanpak
van onze
leefmilieu-problemen
blijkt voor te staan."
VELT-voorzitter Rik Dedapper is
reeds jarenlang gekend als
Vlaamsnationalist en was een
tijdlang voor de V U gemeenteraadslid in Geel. Lang voordat hij
VELT-voorzitter werd was hij
reeds bezield met de ijver om
voor onze gemeenschap een beter leefmilieu te waarborgen door
een gezonde voeding en dit via
uitgesproken natuurlijke land- en
tuinbouw.

Rik Dedapper: „Kijk, ik ben niet de
man om de grote politieke-problemen-met-hoofdletter op te lossen.
Ik geloof wél in de kracht van onze
Vlaamse gemeenschap om uit de
krisis te geraken. Zelf heb ik geen
recepten om het ekonomisch getij
te doen keren.
De bedrijvigheid die ik wel meen
te beheersen is de land- en tuinbouw. Ik ben de zoon van een
Drongens
tuinbouwer. Zelf arbeidsanalyst geworden. Maar van
meet af aan heb ik nooit opgehouden groenten te kweken op een
wijze die vandaag „biologisch tuinieren" wordt geheten.
Voor mij kon er — en kan er nog
vandaag — geen sprake van zijn
om in de land- en tuinbouw „chemisch of ander kunstmatig spul te
gebruiken".
Sommigen zal het ook nog wel op
de lachspieren werken dat ik bitter
weinig vlees eet Ik heb mezelf een
levenshouding
aangemeten
die
anderen me al dan niet benijden.
Maar, om het te houden bij de
land- en tuinbouw, ik ben ervan
overtuigd dat we een aantal ziekten aangewakkerd hebben door
het gebruik van
natuur-vreemde
kweekstoffen, en zelfs door organische meststoffen overdadig te
gaan gebruiken."

Boerke Rik tegen B.BBiologisch tuinieren Is voor u
méér dan een modegril van groene jongens in een welvaartstaat
die zich dure marktprijzen kan
veroorloven, in vergelijking met
de industriële land- en tuinbouwproduktle die naar het heet
broodnodig is om konkurrentieel
met het buitenland te kunnen
blijvenRik Dedapper: „Ik kan niet verfoeien dat tot en met in de schoot van
VELT de diskussie
scherpgesteld
blijft wat betreft het gebruik van
kunstmatige
kweekmiddelen.
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Met deze beschouwing van een
„groene Jongen" kan misschien
ook alweer gegekscheerd
worden...
Wat de argumentatie betreft heb
ik alleen maar mijn ervaring met
debatten tussen boerke Rik Dedapper en
universiteitsprofessoren bij publieke
konfrontaties.
Ik blijf er inderdaad van overtuigd
dat met biologisch tuinieren het
energieverbruik in onze sektor behoorlijk kan verminderd
worden
en dat via een gezonder voeding
het aantal ziekten (en zeker de
duur ervan) kan ingeperkt worden
waarbij ook onvermijdelijk
een
vermindering van het werkverlet
hoort
Nu maken we het mee dat bij bij
voorbeeld de sla-kweek ontzaglijk

II
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wel een hele poos geleden nam ik
bij een keihard tegensprekelijk debat bij het Davidsfonds-Geel onwrikbare standpunten in inzake de
Vlaams-Waalse verhoudingen. Mij
werd daarbij schamper aangewreven dat ik zelfs het kweken en verdelen van de pieren kommunautair
strak zou willen houden.
Dat is natuurlijk een overtrokken
beeld van mijn
tuinbouwerszorgen. Maar het is toch een feit dat
onze Vlaamse land- en tuinbouwers een biezondere
helpende
hand van de overheid verdienen.
Bij diskussies die ik tot en met met
minister Lavens had kon men mij
nimmer schaakmat zetten. Maar
het blijft inmiddels wel allemaal bij
mooie woorden. Onze land- en
tuinbouwers worden aan hun lot
overgelaten. Erger nog, die zeldzame raven (maar toenemend in
aantal), die als
beroepskwekers
de chemische en andere overdreven organische belasting trachten
te weren die ontwaren langs geen
kanten gedegen
overheidssteun.
Morgen zal er dan wél door de gemeenschap een
miljoenen-offer
moeten opgebracht worden om
de door kunstmatige
kweekmetodes aangewakkerde
en almaar
meer weerstandbiedende
ziektekiemen te smoren. Maar, zolang er
geen zware gif-schandalen onze
mensen doen opschrikken
blijkt
nauwelijks iemand van de (ministeriële) verantwoordelijken
zich
iets aan te trekken van het gezondmakend beleid dat wij ook in
onze voedingspolitiek
dringend
behoeven. Het is zelfs zó erg dat
een vereniging als VELT, die 9.000
gezinnen vertegenwoordigt, genadeloos misbruikt wordt als een

VELT-werk voor gezonde
II
Vlaamse gemeenschap

Wat de land- en tuinbouwers betreft die van hun kweek moeten leven is er het blijvend bezwaar dat
onze metodes voor biologisch tuinieren commercieel alles behalve
leefbaar zouden zijn. Ik blijf dit
formeel tegenspreken. Op termijn
blijf ik ervan overtuigd dat we vrij
spoedig de zware gezondheidsrekening zullen opgedrongen krijgen
voor onze bedenkelijke
opgefokte
kweekmetodes.
Maar, als zoon van een tuinbouwer en verstokt kweker met nu
ook een behoorlijk grote biologische proeftuin, ben ik van oordeel
dat we ons eigen graf en dus ook
dat van onze land- en tuinbouwers
aan het graven zijn.
Natuurlijk besef ik best dat onze
landbouwers en tuinbouwers onmogelijk van vandaag op morgen
de (onder meer met chemische
pepmiddelen) opgefokte
kweekmetodes kunnen onderdelven. De
commerciële druk is groot
De
druk van de klanten. Maar, vooral
ook de druk van industriële leveranciers. En ik schroom mij hier
met om terzake de Boerenbond te
vermelden.
Het blijft mij een doom in het oog
dat de BB onze ijver voor het
biologisch winnen van gewassen
hardnekkig blijft tegen houden.
Daarbij wordt zwaar geschut gebruikt Er wordt geschermd met
ekonomische
dooddoeners.

Elke land- of tuinbouwer kan men
daarbij natuurlijk overtuigend om
de oren slaan. Maar, we moeten
verder dan het gewin voor de dag
van morgen durven kiiken.
Kijk, makro-ekonomisch
bekeken
zal men meer en meer moeten
toegeven dat de land- en tuinbouw
méér energie verbruikt dan dat er
levensenergie
geproduceerd
wordt
Zo ook vind ik dat we te veel en te
dure granen invoeren.
Akkoord,
een streep trekken onder een

veel méér kalorieën nodig zijn dan
wat de groente zelfbij verbruik afgeeft."

goede markt voor
ranciers.

Rik Dedapper is er de man niet
naar om zijn biologisch tuinieren
op een klein eilandje bot te vieren. Dit VELT-werk blijkt slechts
één van zijn sterke troeven te
zijn om zijn gemeenschap te dienen. Dat hij daarbij in het ekologisch milieu ook wel eens kommunautaire
zure
oprispingen
krijgt verteert hij zonder moeiteRik Dedapper: „Nu onderhand

Dat ziekmakend spelletje mag niet
langer meer blijven duren. De dag
na morgen zullen onze biologische
kwekers hoegenaamd niet meer
met de vinger gewezen worden. Ik
hoop alleen — en ik zet er mij ten
volle voor in — dat ze nog met voldoende zullen zijn om de gezondmakende kracht in onze Vlaamse
gemeenschap te waarboraen."
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