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Mlaams Nationaal 

Volksunie met geluksgetal 
naar 10 oktober! 

De zere 
zomerbladeren 

De kinderen gaan weer naar school, de partijbureaus verga
deren terug en de Wetstraat komt opnieuw tot levent al deze 
tekenen, die nooit bedriegen, kondigen de herfst aan en het 
vallen van de zere zomerbladeren. Dit jaar, méér dan ooit, het 
einde van de politieke Ulusies, voor wie die de jongste tijd 
mocht gehad hebben. 

Alle klassieke indikatoren van onze gemeenschappelijke 
en persoonlijke welvaart — de koopkracht, de stand van de 
werkloosheid, de hoogte van de rijksschuld, de handelsba
lans - vertonen een negatief beeld. Na zeven maanden 
beleid blijkt Martens-V geen enkele zode aan de dijk gezet te 
hebben. 

De mislukking van de regeringspolitiek hangt in de lucht 
Ze wordt aangekondigd door het gekibbel onder de koalitie-
partners, die de vervaldag van 10 oktober nu snel voelen na
deren. De rel over de kinderbijslagen, de verklaringen van de 
door de hevige reakties opgeschrikte voorzitters van de 
meerderheidspartijen liegen er niet om. 

Straks begint het sociaal overleg, dat zich moeizaam over 
de datum van de gemeenteraadsverkiezingen heen zal sle
pen. De regeringspartijen hopen krampachtig dat de kiezer 
op 10 oktober nog maar een wazig beeld zal hebben van wat 
hij persoonlijk zal moeten bijleveren bovenop de vroegere af
topping. Enig ander soelaas dan wat tijdwinst mag de rege
ring uit dit sociaal overleg echter niet verwachten. Volgend 
jaar immers worden syndikale verkiezingen gehouden< de 
vakbonden bereiden hun elektorale opstelling reeds voor, zo
als blijkt uit de forse ACV-verklaringen betreffende de index. 

Tot voor kort mocht de regering af en toe matig applaus 
ontvangen uit patronale kringen. 

Ook deze liefde is reeds bekoeld. Het VBO zegt thans mis
prijzend dat de begroting 1983 klungelwerk is „zonder enige 
ekonomische betekenis". En een nijdige vice-premier Gol 
anticipeerde op de te verwachten mislukking van het rege
ringsbeleid, door de schuld ervan in de schoenen van het 
patronaat te schuivea De Luikse PRL-excellentie herinnert 
er dezer dagen aan, dat de regering bijna 150 miljard 
„zuurstof uit de zakken van de burgers heeft overgeheveld 
naar het bedrijfsleven, maar dat het patronaat het blijkbaar 
laat afweten bij de ekonomische heropleving. 

De verklaring van de vice-premier bevestigt, dat de Volks
unie van meet af aan fundamenteel gelijk had met haar kri
tiek op het regeringsbeleid. De Volksunie heeft onmiddelUjk 
gesteld dat het niet opging, aan de burgers zware offers te 
vragen zonder enige waarborg over het nut en de besteding 
ervan, zonder de zekerheid dat de vrucht van de algemene en 
persoonlijke inspanning ook werkelijk zou dienen voor het 
ekonomisch herstel, zonder verhoogde inspraak en medezeg-
gingschap in de bedrijven. 

De zure maar juiste oprisping van Gol mag niet doen verge
ten dat precies deze Luikse vice-premier van bij de regerings
vorming triomfeerde, dat hij het onderste uit de kan gehaald 
had voor de Waalse siderurgie en de Waalse vliegtuignijver-
heid. Meer nog dan vorige regeringen heeft Martens-V 
inderdaad de schroothopen van Cockerill-Sambre en de 
Waalse luchtvaartambities met goud belegd: het voortzetten 
van een rampzalig oud beleid, dat ons tot over de rand van de 
afgrond heeft gebracht. 

Inmiddels staat Vlaamse eerste-minister Geens bij zijn 
eigen, onwillige partijgenoten aan de klaagmuur om voor het 
nieuwe industrieel beleid in Vlaanderen de povere paar 
tientallen miljarden te krijgen, die ons krachtens de staats
hervorming van 1980 waren toegekend. Maar zelfs dit onoog
lijk bedrag waar we „wettelijk" recht op hebben - een 
miniem deeltje van al het Vlaams geld dat ons „wettelijk" 
wordt afgepakt - is reeds verdwenen in het Belgische 
faillissement 

Bij de genade van Martens en de liberalen blijft de 
Belgische staat hoog boven „zijn" stand leven., op onze kap. 

tvo 

Foto van de week 

Om bij te schreien 
Het beeld is genoegzaam bekend. Kleuters, tot schrelens toe 
bewogen, laten zich voortslepen door moeders hand, het propere 
schoolplunje geurt naar de wastrommel, tientallen fietsers vertragen 
met flegmatieke tred het verkeer en de schoolborden glimmen nog 
stofvrij. Die eerste schooldag. Zelfs voor de zelfverzekerde retorika-
student blijft het een andere gebeurtenis. En eigenlijk troffen de leer
lingen het: een zonnige morgen met een vrije namiddag er bovenop. 
Ondanks dit hangen zware onweerswolken boven onze beste „fabrie
ken". 
Traditioneel teisterde de minister, die bevoegd is voor het onderwijs, 
op de vooravond van die eerste dag de beeldbuis. 

Daniël Coens, zelf een kumuleren-
de leraar, gebruikte dit nnedium 
gretig om, met behulp van pers
knipsels, aan personenkultus te 
doen. Met zijn jongste schepping, 
namelijk de „duobanen", poogde 
hij de harde werl<elijkheid te ver
doezelen. Honderdenpas en lan
ger afgestudeerde kleuterleid
sters, onderijzers, regenten en 
vooral geaggregeerde licentiaten 
kijken werkloos en -zoekend toe. 
Besnoeiingen deden vele artieids-
plaatsen verloren gaan. Het 
spookbeeld van het stempellokaal 
danst voor de ogen van tijdelijk 
aangestelden. Nu weten wij ook 
wel dat, tengevolge van het dalend 
aantal leerlingen, een absolute toe
name van de arbeidsplaatsen in de 

onderwijssektor utopisch is. Dit 
neemt evenwel niet weg dat onze 
regenng, met Coens aan kop, een 
aantal dure vergissingen maakt Is 
ons potentieel van een grote 
groep hooggespecializeerde ar
beidskrachten niet één van dé 
troeven voor het Vlaanderen van 
morgen? Wij dreigen een „ver
heerlijkt Bokrijk" te worden indien 
deze sloping van het onderwijs 
wordt verdergezet 
En hetgeen al lang werd gefluis
terd werd ondertussen objektief 
bewezen: de demokratizering van 
het onderwijs is een flop geble
ken! Prof. Herman Deleeck (KUL) 
spreekt in dit verband van een 
„Mattheus-effekt": de beter gesi
tueerde sociale kategorieën (zeg 

maar: de rijkeren) halen meer pro
fijt uit het onderwijs. De konsump-
tie van de onderwijsuitgaven is 
ongelijk, en die ongelijkheid is niet 
het gevolg van een hoger of lager 
IQ. Eén derde van de uitgaven 
voor onderwijs komt ten goede 
aan amper één vijfde van de huis
houdens: deze met het hoogste 
inkomen. De vermindering van de 
toelagen aan de sociale diensten 
van bijvoorbeeld de universiteiten 
zal deze wanverhouding nog doen 
toenemen. Het blijft een onmogelij
ke zaak de kinderen van werkzoe
kende ouders te laten doorstoten 
naar het hoger onderwijs. De 
evangelist Mattheus drukte dit zo 
uit: „Wie heeft hem zal gegeven 
worden en hij zal overvloed heb
ben, maar wie niet heeft hem zal 
ook ontnomen worden wat hij 
bezit". 

Die eerste, zonnige schooldag is 
dus slechts een tijdelijke opklaring. 
Beweren dat het onderwijs in dit 
land erop vooruitgaat is woorden-
kramerij, erger nog, boerenbe
drog. Om bij te schreien.„ 

(pvdd) 

Zondag 19 sept: Volksunie veikiezingskongres te Antwerpen 



m Brieven 

VOORUITZIEND 

Toen ik onlangs op de RVA een 
prajekt voor het derde arbeklscircuit 
ging verdedigen, kwam ik in kontakt 
met een vrouw die óók een projekt 
kwevn verdedigen. Deze vrouw bleek 
te werken voor de Socialistische Voor
uitziende Vrouwen van het Waasland. 
Ze wist te vertellen dat ze — voor haar 
vereniging alleen, en uitsluitend voor 
het arrondissement St-Niklaas — kon 
beschikken over welgeteM 45 (vijfen
veertig) mensen, die ze thans van BTK 
op dende artjektecircuit liet overzettea 
Als de Vlaamse vooruitziende vereni
gingen nu eens evenveel initiatieven 
uitwerkten? 

H D , Lokeren 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 
Dat we In oktober weer naar de 
stembus kunnen gaan ter gelegen-
hek! van de gemeenteverkiezingen, 
weten wij Intussen wel allemaal. 
Doch bij dit alles is het telkens opval
lend hoe de traditionele partijen aan 
de kiezers weer alles beloven waar
voor ze eigenlijk reeds jarenlang tijd 
genoeg hadden om het te verwezen
lijken- En toch laten de meeste men
sen zich altijd weer door die mooiiara-
ters bedotten. Maar ja, de wereld wil 
steeds bedrogen worden en het 
men8„dom" zal wel nooit wijzer wor
den. 
Ik weet het wij Vlamingen hebben te 
weinig van wat de Walen In overdaad 
hebben: chauvinismel Maar waarom 
proberen we dan toch eindelijk niet 
eens met onze eigen echt-Vlaamse 
polittei, waarom altijd weer opnieuw 
beginnen met die treurige afgietsels 
die Vlaanderen reeds jaren te gronde 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v.z.w. 

Opstel en samenstelling: 
het komltee van redakteurs 
(H De Schuyteneer, Johan Ar-
tois. Pol Van Den Driessche, MC 
Van Liedekerke en Toon van 
Overstraeten). 

Alle stortingen voor abonnemen
ten, publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van -WIJ», Bam-
kadenplein 12, 1000 Brussel 
(Tel 02-2194930) 
Jaarabonnement 750 fr 
Halfjaarliiks 400 fr 
Driemaandelijks 225 fr 
Losse nummers 22 fr. 

Verantw. uitgever: 
Vic Anciaux, Houba de Strooper-
laan 142, 1020 Brussel 

Publiciteitschef: de h Karel Se
vers, tel 02-2194930, toestel 25 
Cs voormiddags) of pnvé Al-
sembergsesteenweg 41b, 1512 
Dworp Tel 02-3567844 

helpen richten door hun lakshekl en 
hun te groot materialisme. Ook is, in 
de ogen van zulke politici, de unitaire 
koe altijd heiliger dan de echte belan
gen van Vlaanderen en van het 
Vlaamse vdkl Wanneer zullen de 
Vlamingen nu eens uit hun treurige le
thargie ontwaken en aan die „broe
ders" eindelijk dukJelijk maken (ook al 
zijn het nu „maar" gemeenteverkiezin
gen) dat wij hun streken al lang 
kotsbeu zijn? 

G.V.M,, Eupen 

GEWETENSBEZWAARDEN 
IN „LASr-

De Internationale van OoHogstegerv 
standers (lOT) stelt vast dat er de 
jongste tijd heel wat betreurenswaar
dige praktijken voorkomen bij de we
deroproepingen voor het leger. 
Het is zo dat dienstplichtigen tot 10 da
gen na de ontvangst van het eerste 
wederoproepingsbevel het recht heb
ben om het statuut van gewetensbe
zwaarde aan te vragen. Dit kan door 
een aangetekende brief te sturen naw 
de minister van Binnenlandse Zaken 
waarin men zijn gewetensbezwaren 
uiteenzet tegen het doden van de 
evenmens en tegen de toenemende 
wapenwaanzin. 
De legeroverhekl slaagt er echter 
steeds weer in deze aanvragen te 
interpreteren als zijnde een aanvraag 
tot uitstel en deze vervolgens onont
vankelijk te verklaren. hHet lOT wijst 
erop dat diegenen die het statuut op 
regelmatige wijze hebben aange
vraagd geen rekening moeten houden 
met dit schrijven en dus hun wederop
roeping in geen geval moeten volbren
gen. De beslissing over de toekenning 
van het statuut ligt Immers niet bij de 
legeroverheid maar bij de raad voor 
gewetensbezwaren die een burgerlij
ke rechtbank j& 
Verder betreurt het lOT dat de leger
overhekl aan de wederopgeroepenen 
hun recht op het statuut van gewe
tensbezwaarde slechts meedeelt wan
neer de wettelijke termijn daartoe ver
streken is (vaak 40 dagen na de 
vervakteg). 
Het lOT vindt dat de noodzakelijke 
Informatie betreffende het statuut van 
gewetensbezwaarde na legerdienst 
samen met het wederoproepingsbevel 
aan de betrokken personen moet wor
den toegezonden. 
Wie problemen heeft of meer wil we
ten over de mogelijkheden van het 
statuut raden wij aan kontakt op te ne
men met Burgerdienst voor de Jeugd 
(BDJ), Van Qewijckstraat 35 te 1050 
Brussel. 

D.B., S.N., iOT-madawerkers 

PROVU 

De brief van Mare Cïels op het weder
woord van H. Schilte In „Wij" (van 26 
augustus I.D gelezen. 
De hooggestemde stijl van M. CJels die 
Inderdaad een bekwaam wijsgeer is 
kan ik waarderen maar alleen maar 
schermen met woorden, „links of 
rechts", ,progresslef of konservatier 
is hopetoos verwarrend. 
M. Gels schijnt niet te beseffen wat 

een politieke partij moet beogen. Zij Is 
wat anders dan een pressie- of studie
groep. Zij die er In medewerken moe
ten dat weten. 
Een politieke partij beoogt één zaak: 
zetels veroveren zoals een voetbal-
klub doelwitten wil halen. Zonder zetel-
winst kan de VU alleen maar politiek 
paraderen. 
Zetels veroveren dient er toe politieke 
macht te verwerven teneinde hetzij als 
medebelekisverantwoordelijk of in op
positie, aan ons volk In een rechtvaar
dige maatschappelijke orde, welvaart 
en welzijn te verschaffen. Om dit doel 
te bereiken moet Vlaanderen zeHstarv 
dig worden. 
Nu ter zake. De heer (Dels en PROVU 
kunnen voor de partij en voor ons volk 
nuttig zijn nnaar niet alleen door alge
meenheden te spuien die niet gekoo-
kretiseerd worden. 
Mogen wij de vriend C êls uitnodigen 
als volgt trachten verstaanbaar te zijn? 
— In partijprogramma en kongres re
soluties, partijbrochures of „Wij", in 
concreto aanstippen wat volgens hen 
verkeerd Is en In corwreto aanvullen 
wat ontbreekt 
— In de stemmingen of uitspraken van 
de mandatarissen In concreto aanstip
pen wat verkeerd was of wat niet 
gedaan werd. 
— Al vine niet werkt op de plaats die de 
zijne is aanklagen. 
— Konkrete akties voorstellen die in 
ons bereik liggen. 
— Schema's van voorstellen van wet 
aanbevelen. 
— Leden voorstellen voor de vele 
studiegroepen In de partij, enz. 
Dit alles binnen de partijstrukturen, nl. 
gericht tot het Partijbestuur en eJs er 
geen voldoening geschonken wordt 
tot de Partijraad waar de demokrati-
sche meerderheid beslist 
Alleen met hooggestemde bespiege
lingen helpt men onze zaak niet vooruit 
en helpt PROVU haar zaak niet voor
uit 

M. van Haegendoren, 
gewezen senator. 

VERDOKEN 
TALENTELLING? 

Op 30 juli 1982 stuurde de minister van 
Binnenlandse Zaken een omzendbrief 
naar de provinclegoevemeurs, voor 
kennisgeving (onder meer) aan burge
meesters en schepenen van de 6 
faciliteitengemeenten rarKJ Brussel. 
Kiezersregisters en kiezerslijsten die
nen In toepassing van artikel 10 van de 
wet van 2 augustus 1963 In deze 
gemeenten in het Nederiands gesteld 
(toepassingsdatum van de wet: 1 ja
nuari 19640. Onlangs diende de Raad 
van State tussen te komen om vroege
re, andersluidende omzendbrieven on
gedaan te maken, die tweetaligheid 
voorschreven. Herhaaldelijk Is nu aan
getoond dat de minister van Binnen
landse Zaken verkeerd interpreteert 
De Raad van State heeft er herfiaalde-
lljk op gewezen dat omzendbneven 
van de minister de gemeentebesturen 
niet kunnen verbinden, behalve in de 
gevallen waar de goevemeur of de 
minister, In het kader van de algemene 
voogdij, afwijkende beslissingen van 
het gemeentebestuur kunnen vernieti
gen. Inzake gemeenteraadsverkiezin

gen hebben deze Instanties evenwel 
geen voogdijbevoegdheid. 
Dit is belangrijk in verband met de 
door de minister ten onrechte opgeleg
de verplichtingen voor wat de oproe-
pingsbrieven betreft: deze dienen — 
volgens de minister — In de taal 
gesteld van de bij het gemeentebe
stuur voortianden zijnde Inlichtingen 
nopens de taalkeuze van de Inwoners 
ter gelegenheid van de aflevering van 
administratieve dokumenten. Dit is fla
grant in tegenstelling met de letter van 
de gekoördineerde taalwetten In be
stuurszaken: deze stellen uitdrukkelijk 
dat bij aanvang van elke akte, getuig
schrift verklaring, machtiging, vergun
ning, rekening dient gehouden met de 
wens van de belanghebbende. 
Gezien de taalwetten van openbare 
orde zijn wordt de aflevering van een 
nIet-Nederiandstallge oproepingsbrief 
geacht nietig te zijn. Dit vermoeden 
juristantum kan slechts weerlegd wor
den door een onbetwistbaar bewijs 
van het feit dat de belanghebbende — 
voor wat zijn oproepingsbrief betreft 
— de wens uitgedrukt heeft die In het 
Frans te ontvangen. De minister zou 
dus beter een omzendbrief publk^ren 
waarin hij de regels vasdegt waardoor 
het bewijs van dit verzoek geregekl 
wordt 
De huidige handelwijze van de minister 
is een verkapte vorm van talentelling, 
die door de wet van 2 augustus 1963 
implk:iet vertxxJen werd, gezien de 
onhanteerfoaarheki van criteria die 
deze zou dienen toe te latea Door de 
vasteteWng van de taalgebieden in 
1970 zou zulke talenteMng overigens 
zonder juridische gevolgen dienen te 
blijven. 
In rechte zijn FranstaKgen uit de rand
gemeenten Vlamingen, die voor wat 

betreft dokumenten, waarvoor zij dat 
uitdrukkelijk vragen, in het Frans be
diend worden. Hetzelfde gekit overi
gens voor Nederlandssprekenden. 
Niemand In de randgemeenten heeft 
dienvolgens in rechte zoiets als „een 
persoonlijk statuut van Fransspreken-
de". 

Het involgen van de omzendbrief, die 
in afwijking van vorige omzendbneven 
naar vorm en naar Inhoud duidelijk als 
j i let dwingend" bedoekl Is, geeft de 
gemeentebesturen dienvolgens geen 
verschoningsgrond: zij alleen zijn ver
antwoordelijk voor hst feit dat de 
gemeenteraadsverkiezingen voor ver
nietiging vatbaar zijn Indien de ontv, 
zendbrief Ingevolgd wordt 
De betrokken gemeentebesturen kun
nen zk:h alleen tegen deze rechtsonze
kerheid wapenen door ambtshalve Ne
derlandstalige oproepingsbrleven rond 
te sturen. 

J.L, Unkebaek. 

Wij ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zi)n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wi|, 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook hel recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essenfie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
.Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
l i s . (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hasir helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro-
memen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een acl)ttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd rhet nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.03.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

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

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

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

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

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

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

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

(advertentie) 
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Mensen m 
Tijl van Agt 

De jongeren van Erik Van Rom-
puy hebben ditmaal niemand in 
de eigen CVP-rangen gevonden 
om hun jaarlijicse Tijl Uilenspie
gelprijs aan te schenken. Blijk
baar loopt er geen CVP'er meer 
rond die „blijk heeft gegeven van 
grote moed'. 
Dan maar over de grens getrok
ken en toevallig was de Neder
landse premier van Agt tijdens 
het vorige weekeinde vrij. De 
prijs kwam dan ook bij hem te
recht, met als motivering dat de 
CVP-jongeren in van Agt .de 
belichaming zien van wat een 
kristendemokratische politicus 
hoort te zijn in krisistijd". 
Arme Martens! 
Voor het overige wist de jonge-
renvoorzitter in zijn gelegen-

De Bondt 
te bont 
Volgens kranteberichten zou een 
gewezen Tijl Uilenspiegel van de 
CVP-jongeren het vandaag al te 
bont maken. De Sint-NIklase sena
tor De Bondt 

heidstoespraak weinig meer te 
vertellen dan wat gal-spuwerij 
over die parasieten van socialis
ten, die eindelijk uit de regering 
geschopt zijn en in België min
stens 10 jaar in de oppositie 
zullen vastgespijkerd blijven. 
Arme Van Miert! 

Bij de samenstelling van de lijst 
voor de gemeenteraadsverkiezin
gen besliste het CVP-bestuur van 
Sint-Niklaas om de hoogedele se

nator naar de lijstduwersplaats te 
verwijzen. Ferdinand echter vond 
deze plaats helemaal niet in over
eenstemming met „zijn bewezen 
diensten aan de CVP tijdens de 
verkiezingen". Zelfs voor Tijl Uilen
spiegels zijn eiektorale maatsta
ven niet te min. 
In ieder geval eiste De Bondt 
koudweg de tweede plaats op. 
Maar daar stond helaas een verte
genwoordiger van het ACV, die 
geenszins wilde wijken voor een 
vertegenwoordiger van de boe
renbond. 

Een tussenkomst van CVP-moe-
der Swaelen kon niet baten. Ge
volg: een CVP-lijst zonder De 
Bondt die d£iannecle na vele jaren 
van het politieke toneel in Sint-
Niklaas zal verdwijnen. 
Alhoewel, met een Tijl kan men 
rKX>it weten. 

Deze week dit.. 
't Is weer voorbij, die heerlijke 
vakantietijd. Met rust en zonder 
zorgen. Ik weet dat ik me 
gelukkig mag prijzen. Ook al 
diegenen die de mogelijkheid 
hebben een paar weken weg te 
trekken. Naar andere horizonten. 
Te mWden van een ander volk. 
Ik wou dat iedereen die 
gelegenheid had. Het doet niet 
alleen deugd aan het 
doK/ergaderde en doorrookte 
lichaam. Vooral de geest heeft 
er baat bij. 
Ik bracht enkele weken door in 
een zuiders klimaat met zon 
overgoten. Tussen mensen met 
een vreemde taal en een 
vreemde levenswijze. Ik stond 
verbaasd over hun hartelijkheid, 
hoffelijkheid en gastvrijheid. 
Vooral over hun fierheid, die niet 
alleen de historische rijkdom 
betreft maar gewoon een 
menselijke houding is. 
De moderne 
kommunikatiemiddelen, de 
elektronische media en de 
satellieten in de kosmos hebben 
ongetwijfeld de wereld verkleind 
en overzichtelijk gemaaktToch 
blijft deze technologische 
vooruitgang van de wetenschap 
ons eerder oppervlakkig 

beïnvloeden. Een direkt kontakt 
met een ander stukje van de 
wereld dringt dieper door. Het 
opent onze geest Het verruimt 
de blik. Het verfKiogt aanzienlijk 
het gevoelen te behoren tot hiet 
mensdom. 
De liefde voor het eigen volk, de 
eigen taal, kuituur, kunst en 
geschiedenis mag de Vlaams
nationalist geen oogkleppen 
aandoen. We mogen geen 
navelkijkers zijn, ons niet 
bezondigen aan verstarde 
zelfverheerlijking. Integendeel, 
het is goed voor een nationalist 
zijn eigen identiteit en 
oorspronkelijkheid te vergelijken 
met deze van een ander volk. 
Het is goed eigen gebreken en 
fouten te ontdekken. Dit zal de 
liefde niet verminderen. Dit kan 
ons alleen maar sterken in de 
overtuiging dat het nationalisme 
een levenshouding is. Dat er een 
harmonische wereldorde 
mogelijk is wanneer elk volk zijn 
eigenheid bewaart wanneer 
geen enkel volk overheerst 
wordt wanneer de 
verdraagzaamheid tussen de 
naties gegarandeerd is. 
Je zal me wel deze filosofische 
gedachtengang veroorloven. 

Maar nu terug met beide voeten 
op de grond. Terug naar onze 
allereerste politieke leefkring: de 
gemeente. 
Ik wil je verzekeren dat het 
entoesiasme in de 
Volksunieafdelingen met de dag 
groeit Je kan met je ellebogen 
aanvoelen hoe de Vlaamse 
mensen meer en meer beseffen 
dat de Volksunie een waartrarg 
is voor een vrij en bewust kevea 
Dit is de grote verdienste van 
onze partij: we hebben ons volk 
geleerd op te staan, met het 
hoofd rechtop. Vrij en vrank. 
Bewuste zelfstandige mensen 
met een eigen wil en eigen 
inzicht De tijd van de 
vriendjespolitiek en de 
knikkende koppen en knieën is 
voorbij. Voor goedl Na 10 
oktober 1982. 

Vic ANCIAUX 

VDB zaait 
onmin 
De scheuring bij de P W tussen 
de groep-Bernaerts, die zichzelf 
als echte PWers betitelen, en de 
groep-Neyts is slechts een klein 
onderdeel van de onoverzichte
lijke Brusselse politieke puzzel 
Het aantal dissidenties en scheu
ringen is er haast niet bij te 
houden. De enige zekerheid die 
er bestaat is dat alles draait rond 
de figuur van Vanden Boeynants, 
lijsttrekker van CVP-PSC. 

Omwille van zijn omstreden fi
guur ontstond een eerste scheu
ring binnen de PSC, waar niet 
minder dan 22 van de 50 leden 
van het lokale bestuur overwip-
ten naar de franstalige liberalen. 
Ook de CVP ontsnapte niet aan 
de VDB-controverse. Een aantal 
CVP'ers weigerde samen met 
VDB en de PSC scheep te gaan 
en bood prompt zijn diensten aan 
op de kartellijst van Vic Anciaux. 

Onbegrijpelijk hierbij is de hou
ding van de zogenaamde „échte" 
CVP, die onder het vaandel van 
VDB samen met de Waalse zus
terpartij optrekt Een veriooche-
ning van alle Vlaams-Brusselse 
eisen! 
Voor de Brusselse kiezer zal het 
in ieder geval op 10 oktober een 
hele heksentoer vergen om uit 
deze politieke puzzel wijs te 
raken-

Aline is terug 
Mevrouw Aline Bemaerts — u 
weet wel, de PW-dame die in 
1978 onverwacht verkozen werd 
in het arrondissement Nijvel — is 
opnieuw in de politieke schijnwer
pers getreden. Tot groot ongenoe
gen van de eigen partij. 

Bij de lijstvorming te Brussel werd 
haar echtgenoot Jacob, voorzitter 
van de Brusselse sociaal-kulturele 
raad, uitgesloten van de eerste 
plaats. Die werd netjes gereser
veerd voor staatssekretaris Neyts. 
De groep rond de familie Ber-
naerts nam dat niet en kraamde 
op. Meer dan waarschijnlijk zal zij 
de kartellijst van Vic Anciaux ver
sterken. 
De herrie rond de lijstvorming is 
evenwel slechts de gekende drup

pel die de emmer deed overlopen. 
In november 1981 werd aan Aline 
Bemaerts een plaats geweigerd 
op de senaatslijst van Halle-Vil-
voorde. Zij werd opnieuw naar 
Nijvel verbannen, maar dit keer 
zonder sukse& Als kompensatie 
verkreeg zij de stellige belofte dat 
haar echtgenoot de Brusselse 
PW-IIjst bij de gemeenteraads
verkiezingen zou aanvoeren. 

Maar over de waarde van P W -
bekiften Is reeds alles gezegd en 
geschreven-

Slechts 
een vierde 
Een man die er op gebeten is om 
dag na dag grote krantekoppen 
te halen, is PW-voorzitter Ver-
hofstadt 
Het lijkt wel alsof de liberale 
voorman wekelijks een hoofd
stuk verslindt uit de boeken van 
één van zijn ekonomen-alleswe-
ters. Dat volstaat dan om de 
journalisten te laten samentroe-
pen en hen te lijf te gaan met de 
allerintellektueelste prietpraat 
De regering wordt dan meteen 
vriendelijk, maar dringend ver
zocht die prietpraat in daden om 
te zetten. 
Blijkbaar wenst zijn voedsterva
der, minister De Clercq, dat niet 
langer te nemen. Geruchten doen 
de ronde dat er strubbelingen 
zouden zijn tussen de gewezen 
voorzitter en zijn opvolger. 
Hierover ondervraagd wist Ver-
hofstadt te vertellen dat die ge
ruchten voor drievierde verzon
nen zijn. Waarbij de vraag rijst 
hoe zwaar dat resterende één 
vierde weegt-
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Dinsdag werden de nummers getrokken voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Een honderdjarige 
dame uit Diitjeek viel deze eer te beurt Haar onscliuldige tiand tiaalde voor de Volksunie het (magische) num

mer 13 uit de beker (foto Mare Cel») 

Anai Artea 
Begin dit jaar slaagden SP-ka-
merlid Vandenbosche en VU-se-
nator Walter Luyten er in om het 
verblijf van twee Baskische poli
tieke vluchtelingen in ons land te 
verlengen. Althans tot na een 
uitspraak van het UNO-kommis-
sariaat voor de vluchtelingen. 
Die uitspraak is evenwel negatief 
uitgevallen. Het kommissariaat is 
van oordeel dat de twee Basken, 
Juan Arrese en Fernando Bilbao, 
„niet zeker zijn zwaar risico te lo
pen na een eventuele terugkeer 
in Spanje". 
Het Vlaams Komitee voor Steun 
aan Baskische Vluchtelingen, 
Anai Artea, en de twee parle
mentsleden gaan met deze ziens
wijze geenszins akkoord. In een 
brief aan de bevoegde ministers 
van Justitie en Buitenlandse Za
ken wijzen Luyten en Vanden-
bossche op de talloze bewijzen 
van geweld op Basken door de 
Spaanse politiediensten en pa
rallelle groeperingen, op de on
zekere toestand in Baskenland 
en vooral op het feit dat de 
betrokkenen als gevizeerd kun
nen beschouwd worden bij een 
mogelijke terugkeer in Spanje. 
Zij pleiten dan ook voor een 
verlenging van de verblijfsver
gunning van de twee vluchtelin
gen en hun familie. 
Afwachten nu wat Gol en Tinde-
mans aan menselijkheid en soli
dariteit opbrengen. 

CVP-
federalisten 
De nota van minister Geens be
treffende het „Vlaams industrieel 
öe/e/d" vermeldt niet terloops zeer 
expliciet de oprisping „dat Vlaan
deren bij de nationale industriële 
beleidsinstrumenten te weinig aan 
zijn trekken komt" 
Een late oprisping van nlet-federa-
iist Geens die hij best nog eens 

met nadruk zou herhalen ter atten
tie van gewezen federalist Wilfried 
Martens. 

Moordend 
verkeer 
Vorig jaar werd in ons land één 
kind per dag doodgereden. Dage
lijks werden er daarbij nog twintig 
kinderen zwaargewond tengevol
ge van verkeersongevallen. Jaar
lijks geeft dit een totaalcijfer van 
liefst 7.000 kinderen die slachtof
fer werden van ongevallen op de 
openbare weg. Deze schrikwek
kende getallen werden door de 
aktiegroep „Groene Fietsers" be
kendgemaakt Die vereniging wil 
op een andere manier de aan
dacht vestigen op de noodzaak 
van een kindvriendelijk verkeer. 
Zo vragen zij onder meer aan „Via 
Secura" om de echte oorzaken 
van verkeersongelukken te willen 
aanklagen. Ook wanneer deze te
gen de belangen van de automobi
listen ingaan. De „Groene Fiet
sers" suggereren dan ook de al-
ombekende foto van het mooie, 
maar gehavende meisje te voor
zien van de tekst: „in mijn buurt 
was geen fietspad". 
Ook verspreidden de Groene Fiet
sers gisteren schooletiketten met 
daarop de treffende tekst: „Doe je 
mee met aktie 2? Ik wil graag 

schoollopen in een volsb^t ver
keersveilige gemeente. Kan dat. 
De CrooT of „Kan dat, burge
meester?" 

Zottekesspel 
Het wordt voor de mensen die 
los van de grotere partijen in hun 
gemeente willen meedingen voor 
een gemeentelijke zetel, een las
tige karwei om nog een bena
ming voor hun lijst op de kop te 
tikken. 
Op het ministerie van Binnen
landse Zaken werden dinsdag 
immers niet minder dan 27 „na
tionaal erkende" partijen uitge
loot Uiteraard gaat het hier 
slechts om een politiek maneu
ver. De drie traditionele politieke 
families hebben immers zoveel 
mogelijk letterwoorden inge
diend om te beletten dat iemand 
onder die benaming zou opko
men. Aldus lieten de Waalse libe
ralen niet minder dan 8 letter-
woorden beschermen, de Vlaam
se socialisten en het RW-FDF elk 
vier. 
Al die letterwoorden, die niet 
eens aangewend zullen worden, 
kregen ook een nummer mee. 
Een écht zottesspel! 

Verjonging? 
In de P W rommelt het Vooral de 
opmaak van de gemeenteraads-
lijsten zorgt voor de nodige hei
bel. Zo ook te Brugge. Reeds 
jaren zwaait Albert Claes de libe
rale klok in de Breydelstad. Deze 
volksvertegenwoordiger (nooit 
van gehoord) én schepen voor 
openbare werken telt 67 herf-
sten. Nu eist het nationale PW-
bestuur dat Claes plaats ruimt 
voor een andere en jongere kan
didaat Claes en de oubollige 
P W van Brugge nemen dit niet 
en leggen de beslissing van Ver-

ii 

hofstadt naast zich neer. De re-
aktie hierop van de nationale 
voorzitter was even direkt: de 
PW-Brugge mag noch het letter-
woord „PW", noch het nationale 
kiesnummer gebruiken. Ter ver
duidelijking: de „jongere" PW-
kandidaten zijn zo mogelijk nog 
behoudensgezinder dan de oude 
liberalen. Neo-liberalisme bete
kent voor hen liberalisme in zijn 
oervorm. Guy Verhofstadt is 
hiervan, met zijn antisociale 
voorstellen, het boegbeeld. Men 
make zich dus geen illuzies. 

Het kind van de rekening 

Ook het Vlaamse Kruis voert een 
aktie voor „Veilig Verkeer' (van 
17 september tot 3 oktober 
1982). 

De kinder-achtigste partij van gans het land is on
getwijfeld de CVP. Dat is een oude traditie, 
overgeërfd trouwens van de vooroorlogse katolie-
ke partij. In de dertiger jaren zijn de staatskatolie-
ken een paar verkiezingen lang gelukkig geweest 
met de slogan over „de schone ziel van 't kind". De 
propagandatechnieken stonden toen nog in hun 
kinderschoenen, de verborgen verleiders waren 
nog niet ontdekt en men was niet huiverig voor 
verkiezingsdrukwerk in horrorstijl. Een klassieker 
uit die dagen was dan ook de affiche van het pas
geboren wicht, aandoenlijk in z'n wiegje, bedreigd 
door een monsterachtige klauw. Vlaams-nationa
listen kregen om de haverklap het verwijt toege-
slingerd, dat ze medeplichtig waren aan de bezoe
deling van de schone ziel van 't kind. 
De technieken zijn inmiddels veranderd, de aan
pak is softer geworden, de hoogdagen van de grie
zelaffiche zijn onherroepelijk voorbij. Maar het 
Kind (liefst met een hoofdletter) moet nog altijd 
opdraven als blik- en stemmenvanger voor de 
staatskatolieken. Het woord „kindsvriendelijk" ligt 
CVP-politici als het ware bestorven op de lippen, 
om tot leven gewekt te worden telkens als het aan 
andere argumenten ontbreekt 
De poging tot monopotizeren en politiek vermun
ten van de kindsvriendelijkheid is om meer dan 
één reden gewoonweg stuitend. Alleen reeds om 
de (onuitgesproken maar daarom niet minder bij-
berekende) insinuatie dat niet-CVP'ers per defini
tie kind-onvriendelijk zijn, verloederde vaders en 
ontaarde moeders, wellustelingen, egoïsten ver
stoken van iedere familiale zin. 
Een in het nauw gedreven kat doet rare sprongen. 
Om op de makkelijkste wijze en met het minste 
kopbrekens de touwtjes van de staatsfinanciën 
aaneengeknoopt te krijgen, heeft de huidige rege
ring het vooral gemunt op sociale afbraak. En daar
bij is precies aan een CVP-excellentie het plan 
ontsproten, om de Staat beter te maken ten koste 
van het Kind. Minister van Sociale Zaken Dehaene 
wil de kinderbijslagen drastisch afgeroomd zien. 
Oeioeioei, is me daar een storm opgestoken! 
Ondanks de vakantie stonden de kranten vol 

verontwaardigde brieven van ouders en kandi-
daat-ouders. De Bond voor Grote en Jonge Gezin
nen liet een verbolgen njet horen. 
De eerste meerderheidspoliticus wiens frank viel, 
was geen beroepskindsvriendelijke CVP'er, neen. 
Het was PW-voorzitter Guy Verhofstadt, aalvlug-
ge jongen als het op kleine berekeningetjes aan
komt, die ontdekte dat er in het land een kwartmil
joen enig-kindgezinnen zijn. En die er zich reken
schap van gaf dat het grootste deel van dat 
kwartmiljoen op 10 oktober de rekening met de re
geringspartijen wel eens zou durven vereffenen. 
Dies zegde Verhofstadt dat Dehaene maar iets 
anders moet verzinnen dan in de spaarpot van het 
Kind te graaien. 
Zo werd CVP-voorzitter Swaelen, die niet van de 
rapste is, op het eigen kindsvriendelijke terrein ge
klopt door de libeale koalitiepartner en verkie-
zingskonkurrent Met enige vertraging, en omdat 
vijgen ook na Pasen ten slotte toch nog vijgen 
blijven, gooide Swaelen zich dan ook maar op het 
kinderbijslagveld. 
Inmiddels is het over de schone ziel en het 
onschuldig hoofd van het Kind heen, gekomen tot 
een roomsblauwe touwtrekkerij: de dertiende en 
veertiende maand in ruil voor het enig kind. Of 
omgekeerd. 
Waaruit zonneklaar blijkt dat het Kind, hoe dan 
ook, het kind van de rekening is. 
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Sociaal-ekonomisch m 
Werken met valse werkhypoteses 

Schoolvoorbeeld van deflatiepolitiek 
We hebben dus één grote 
zekerheid: de regering is 
vast van plan om door te 
bijten met haar deflatie-
beleid: een stijgende 
levensduurte via versnelde 
inflatie en op hetzelfde 
moment een aanzienlijke 
daling van de koopkracht 
van de bevolking. 
De afroming van de 
gezinsinkomens blijkt 
inderdaad de belangrijkste 
doelstelling van de sociaal-
ekonomische politiek van 
Martens V te worden. Nadat 
getracht werd, via allerlei 
matigingsformules, de 
bedrijven — zoals dat 
gemeenzaam genoemd werd 
— nieuwe zuurstof toe te 
dienen heet het nu dat de 
inleveringsoffers nog jaren 
zullen dienen volgehouden 
te worden om recht te 
trekken wat was misgroeid 
door jarenlange beleids-
sissers. 
Stevige waarborgen dat de 
inleveringsgelden ook 
gebruikt worden voor 
toekomstgerichte projekten 
zijn er inmiddels nog van 
geen kanten te bespeuren. 
Integendeel, de bedrijfs
sluitingen blijven mekaar 
opvolgen en de 
overheidsdeficiets blijven in 
angstwekkend tempo 
stijgen. 

Truukjes 
En intussen wordt er tussen de re
geringspartijen wat gekibbeld 
over de opportuniteit (vooral dan 
de elektorale opportuniteit) van 
geïsoleerde isezuiningstruukjes. 
Zoals nu met de grote hamvraag 
of het voornemen zal gehand
haafd blijven gezinnen met één 
kind vanaf het zesde jaar geen 
kindergeld meer toe te kennen. 
Daarmee worden alvast een klei
ne 300.000 gezinnen gevizeerd. 
Maar, waar is zulks goed voor? 
Voor enkele extra miljardjes be
sparingen. En voor bijkomende 
forse koopkrachtvermindering 
van zoveel gezinnen. 
Precies met zulke pietluttigheden 
bewijst de regering dat zij op de 
dool is in de krisiswoestijn. Er 
wordt geregeerd met halve maat
regelen en proefballonnetjes. Ter
wijl de regeringspartijen (ver
geefs) hun best doen om hun 
achterban ervan te overtuigen dat 
zij hun elektoraal programma ge
trouw blijven. De PVV stelt inder
daad alles in het werk om geen 
taksen te verhogen, en de CVP 
blijft met de kindvriendelijke ba
nier zwaaien... 

„Tijdelijke" maatregeien 
Anderzijds presteert de regering-
Martens het ook formele beloftes 
zonder verpinken in te slikken. Zo 
bij voorbeeld werd destijds het 
loshaken van de loonstijging van 
de indexevolutie voorgesteld als 
een tijdelijke maatregelen. De vak
bonden hebben toen wel wat ge
mord maar de devaluatietrein 
heeft hen onverwacht kompleet 
de protestadem afgesneden. 

En vandaag zijn we dan zover dat 
een terugkeer naar het automa
tisch indexeringsmechanisme 
door nauwelijks nog één rege
ringslid wordt verdedigd. 
Er was nog wel heel even de 
publikatle van de nota-Verplaetse 
(een medewerker van de premier) 
die slechts dienstig moest zijn om 
de ACV-achterban van enkele 
CVP-ministers te sussen. Maar de 

VBO-patroonsorganizatie was er 
dan weer, tot leute van de likjerale 
ministers, als de kippen bij om te 
benadrukken dat misschien wél 
de kompetitiviteit van de onderne
mingen enigszins hersteld is, maar 
daarom de rendabiliteit nog niet is 
herwonnen. 
Kortom, zowel de „sociale part
ners" als de regering blijven kibbe
len over de afroming van de inko

mens van werknemers en de ver-
vangingsinkomens van sociaal ge
troffenen. 
Maar daarbij wordt dan vooral de 
aandacht afgeleid van het feit dat 
blijkens de opmaak van de rijks
middelenbegroting voor volgend 
jaar nog dieper budgettaire kloven 
zullen geslagen worden. Immers 
de regering heeft zwaar gegokt 
(roekeloos oordelen makro-eko-

Féluy-sisser 
Tien jaar geleden werd een Waal
se raffinaderij geopend in Féluy. 
De Vlaamse belastingbetalers 
moesten mee opdraaien voor 
een overheidssteun van meer 
dan 1,5 miljard frank. Een eerste 
„kompensatie voor Zeebrugge". 

Die injektie werd verantwoord 
omwille van het feit dat met de 
opening van de raffinaderij een 

aanvang werd gemaakt met de 
uitbouw van een Waals petro
chemisch complex. 
Er werd feest gevierd, want de 
raffinaderij heette „het symbool 
te zijn voor de op gang gebrach
te industriële vernieuwing van 
Wallonië.' 

Deze week nu is er de koele 
melding dat Féluy weldra onher
roepelijk dicht gaat 
De Waalse „industriële vernieu
wing' is meteen niets dan een 

grote sisser geworden. De op
werpingen van Vlaamse kant 
destijds geuit dat het krankzinnig 
is ver in het binnenland te trach
ten petrochemische nijverheid te 
laten bloeien is nu met deze 
bedrijfssluiting bewaarheid ge
worden. 
Inmiddels evenwel werden a! die 
jaren miljarden overheidssteun 
in dit toekomstloos projekt ge
pompt Ook daar betalen wij van
daag het gelag voor. 

Cijfer-
gevechten 
We mogen er ons aan verwachten 
dat in de komende weken voor 
het doorduwen van onpopulaire 
regeringsmaatregelen — vooral 
inzake matiging van gezinsinko
mens — rappxirten allerlei als 
dooddoeners zullen gehanteerd 
worden. 
Zopas hebben de Nationale Bank 
en de Centrale Raad in een perio
dieke konjunktuuranalyse nog vrij 
pessimistische prognoses in de 
verf gezet Andere studiediensten 
wijzen er inmiddels op „dat de 
devaluatie van de Belgische frank 
van begin dit jaar wel degelijk 
reeds vruchten aan het afwerpen 
is. "Waarmee dan gunstige export
cijfers bedoeld worden. 
Het VBO is er dan alras als de kip
pen bij om te onderstrepen dat 

misschien wei een stukje „kompe-
tiviteit" door de inleveringsronde 
werd herwonnen maar dat de rerv 
dabiliteit van de Belgische bedrij
ven bijlange niet is hersteld. En zo 
zal nog onverminderd het statis
tisch cijfer van de ene studax 
uitgespeeld worden al naar gelang 
van het aangekleefde politiek op
portunisme van de opdrachtge
vers tegen de konjunktuurindika-
toren die politieke opponenten op 
een rijtje bijeensprokkelen. 

In het Belgisch tjeleidvoerend 
weretóje is het daarbij evenwel 
nog een vast gegeven dat langs 
geen kanten rekening wordt ge
houden met de specifieke eigen
heid van de Vlaamse, en Waalse 
ekonomische bedrijvigheid. Voor
al moet er niet teveel gezanikt 
worden over het uitspelen van de 
sterke troeven die de gemeens-
hap hoedanook nog heeft via een 
specifiek industrieel beleid. En, bij 
investeringsbeslissingen zijn ook 

kosten-baten analyses volstrekt 
uit den boze. Alleen fantaisistische 
inleveringsplannen vinden gehoor 
bij de regering-Martens. 

Geens' 
oprisping 
Vorige week heeft minister 
Geens de plannen bekendge
maakt van de Vlaamse regering 
inzake een Vlaams industrieel 
beleid. Vooral komt het er op 
neer dat een vernietigend oor
deel wordt uitgebracht over het 
faliekante Belgische beleid van 
de voorbije decennia. Anderzijds 
moest Geens toegeven dat zijn 
regering hoegenaamd nog niet 
over de financiële middelen be
schikt om de mooie industriële 
beleidsplannen in werkelijkheid 
om te zetten. Hij stelde dat op ba-

nomisten) op een belangrijke ren
tedaling in de loop van volgend 
jaar én op een matige inflatiestij
ging van 8,5 procent in '83. 

Nieuwe koersdaling? 
Op het eerste heeft zij nauwelijks 
vat aangezien dit enerzijds t>eïn-
vloed wordt door de evolutie van 
de Amerikaanse ekonomie, en de 
overheid in ons land zélf oorzaak 
was van de rentekoorts door het 
afromen van de kapitaalmarkt in 
ons land. De EG-ministers van 
financiën hebben overigens kiegin 
deze week op een bijeenkomst in 
Denemarken hun vrees geuit dat 
de ingezette Amerikaanse rente
daling een eendagsvlieg zou kun
nen worden. 

Meteen dreigt het ontwerp van 
njksmiddelenbegroting een boek
houdkundige miskleun te worden. 
De andere werkhypotese, een ma
tige stijging van de levensduurte, 
neemt de regering anderzijds zelf 
alles behalve ernstig. Er werd im
mers reeds stilletjes gemompeld 
dat in de herfst een belangrijk 
aantal BTW-taksen andermaal 
fors de hoogte zullen ingejaagd 
worden. Er zal dan ook niets an
ders overblijven dan het indexcij
fer ongemeen te manipuleren. 
Wat trouwens reeds op het kabi
net van premier Martens duidelijk 
werd gesuggereerd: een zuivering 
van de BTW-verhogingen uit de 
indexering. 

Bij een andere gelegenheid wordt 
overigens ook in een werknota 
voorzichtig gemeld dat „bij een 
nieuwe koersdaling van de frank 
de indexering opnieuw moet wor
den „geneutralizeerd-." 

Kortom, geen inspanning wordt 
gespaard om de deflatiepolitiek 
nog krachtiger door te zetten. 

Een andere werkhypotese fioudt 
ook rekening met „slechts" een 
stijging van de werklooshekj tot 
538.000 mensen. 

Het Thatcheriaans belekJ wil de 
regering-Martens hardvochtig 
doorzetten. 

sis van de recente staatshervor
ming heel wat industriële 
beleidsinstrumenten door de ge
westen kunnen gehanteerd wor
den, „als de staatshervorming 
maar konsekwent wordt toege
past' 
En nu maar afwachten of Geens' 
partijvrienden in de centrale re
gering dezelfde mening zijn toe
gedaan. 

VU-Verkiezings-

kongres 

19-9-'82 

te Antwerpen 
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Franstalige ooriogsbijl 
Vorige week verscheen in het 
Staatsblad het dekreet van de 
Franse gemeenschap „over de be
scherming van de vrijheid van het 
taalgebruik van de Franse taal in 
de sociale betrekkingen". Dit de
kreet is beter bekend onder de 

naam „dekreet Lagasse" (FDB. 
De verordening bepaalt dat de 
sociale betrekkingen tussen werk
gever en werknemer, evenals de 
akten, — als het gaat om bedrijven 
die hun zetel hebben in het Frans
talig gewest of er gehuisvest zijn 

— in het Frans moeten worden 
opgesteld. Dit gaat regelrecht in 
tegen een resolutie van de Vlaam
se raad. Déze vroeg immers de 
schorsing van het „dekreet Lagas
se". Het protest werd echter door 
premier Martens (een Vlaming, 
nota bene) onontvankelijk ver
klaard. Nochtans verklaarde La-

PERS pektief 
MET politieke leven is dus stilaan op gang aan liet komen. De 

verschillende partijen van de regering hebben al hun kritiek op 
de begroting laten horen. Dat belooft voor de komende maanden. Ook 
het sociaal overieg, dat voor september was aangekondigd, zal niet 
van een leien dakje verlopen. En als klap op de vuurpijl zijn er de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De meerderheid kraakt-

I ^ A T zegt ook Hugo Camps in ningen die de aktieve bevolking 
* ^ Hat belana van Limbura: levert voor de eigen bestaansze

kerheid en die van de anderen. 

^T zegt ook Hugo Camps in 
Het belang van Limburg: 

„Een en ander geeft te verwach
ten dat de regering haar politiek 
heil de komende maanden zal 
gaan zoeken in een surplace. Bel
gische ministers zijn altijd al bedre
ven kunstenaars in het immobilis
me gebleken en allicht zal ook 
deze regering eerst de gemeente
raadsverkiezingen willen laten 
overwaaien alvorens nog echt aan 
de slag te gaan. Temeer daar er uit 
teveel t}evriende hoeken op haar 
t)egroting werd geschoten. We 
hebt}en Leo Tindemans ooit eens 
horen uitroepen dat dit land geen 
uur meer te veriiezen had om uit 
de krisis te geraken. Dit drama
tisch appel is nog altijd even aktu-
eel. De staatsschuld is tijdens de 
eerste zeven maanden van dit jaar 
zo maar eventjes gestegen met 
497 miljard en nadert nu heel 
dicht de 3.000 miljard. Wie daar 
niet duizelig van wordt, is elk 
normbesef kwijt over de inspan-

Met de 3.000 miljard staatsschuld 
voor ogen zou het misdadig zijn 
mocht de regering uit politiek op
portunisme nu wat gaan anticham
breren tot na de gemeenteraads
verkiezingen. Zelfs de vlucht in het 
tijdverlies van de septemtjerpala-
vers met de sociale partners is al 
wat schofterig nu toch gebleken is 
dat er eigenlijk niets meer te 6e-
praten valt Voor Martens V heeft 
het uur van de politieke moed 
geslagen. We kijken benieuwd 
toe". 

OOK wij zullen benieuwd toekij
ken welk potje de regering 

zal koken. Want dat het sociaal 
overieg een maat voor niets 
wordt, staat nu al vast Dient de 
hele poespas dan alleen maar om 
de kaap van 10 oktot)er te ne
men? 
Het is zéér waarschijnlijk... 
Lees maar De Morgen: „De meer

derheid geeft vandaag de aanblik 
van een weifelende troep beheer
ders die niet alleen onderling aan 
verbaal opbod doen maar die me
kaar beloeren en wantrouwen en 
daarom pogen heel wat precaire 
beslissingen af te schuiven op een 
andere vergadering die het sociaal 
overieg moet worden. 
En wat er dan moet afgeschoven 
worden, daarover is men het al 
evenmin eens. De kristendemo-
kraten willen per se de sociale 
partners die ze enkele maanden 
geleden nauwelijks beslissings
recht gunden, nu plots verant
woordelijk maken voor netelige 
sociale besparing. De liberalen 
daarentegen vinden dat,men die 
sociale partners alleen nog maar 
over de versiering van de taart 
kan laten praten maar dat de 
grootte ervan onwrikbaar vastligt 
Het getuigt van weinig samenho
righeid en de konservatieve een-
kiank die nog voor het veriof te ho
ren was is een al even konserva
tieve kakofonie geworden. 
Geven de liberalen — en vooral 
vice-premier Gol — nog blijk van 
enige konsekwentle, dan is het bij 
de kristendemokraten alweer la
veren en schipperen. 
Het is het vertrouwde koortsbeeld 

VU-Verkiezingskongres 
19-9-'82 
Het Volksunieverkiezings-
kongres voor de komende 
gemeenteraadsverkiezin
gen gaat door op zondag 
19 september om 14 u. 30 in 
zaal De Singel, Desguinlaan 
28 te Antwerpen. 
Het kongres wordt voorge
zeten door Frans Kuijpers, 
voorzitter arr. Antwerpen. 

Sprekers zijn: Partijbe-
stuurslid André Geens, ka-
meHid Paul Van Grember-
gen, minister Hugo Schiltz 
en algemeen VU-voorzitter 
Vic Anciaux. 

Die zondag beslist vrijhou
den en nu reeds de verplaat
sing organizeren! 

gasse onlangs dat zijn voorstel 
bedoeld was als een „ooriogsver-
klaring" aan het Vlaamse septem-
berdekreetl De „grote staatsher-
vormer", zoals Wilfried Martens 
ooit werd genoemd, laat dus toe 
dat de Franstalige gemeenschap 
in dit land „ten strijde trekt" tegen 
de Vlamingen. 

Wij wachten met spanning op de 
uitspraak van de Raad van State, 
want de Vlaamse regering legde 
haar klacht dan daar maar neer. 

Wat wil je, als zelfs een vooraan
staand Vlaming (sic) zoals Mar
tens het niet opneemt voor de 
Vlaamse gemeenschap? 

Komen... 
Net zoals overal elders opende 
het Vlaamse schooltje van Ko
men gisteren opnieuw haar deu
ren. De vorige twee jaren was 
deze gebeurtenis aanleiding tot 
hevige incidenten in deze ge
meente. Iedereen herinnert zich 
nog de heetgebakerde reakties 
van een aantal fransdolle extre
misten rond de schoolpoort 

Sinds oktober vorig jaar is het 
schooltje gevestigd op het kultu-
reel domein. „Huize Robrecht van 
Kassei", waar de Vlaamse vereni
gingen hun thuis hebben. Daar is 
ook de bloeiende biblioteek on

dergebracht met ruim 100.000 
boeken. 
Voor 25 Vlaamse kinderen uit het 
basisonderwijs begon dus een 
hopelijk vredevol en leerrijk 
schooljaar. Nochtans maakt een 
bepaalde pers zich op om de 
betwiste autoweg Pecq-Armen-
tiers weer als pasmunt te gaan 
gebruiken. Met PRL-minister Oli
vier (Openbare Werken) is im
mers alles mogelijk en niet in het 
minst elektorale stuntjes. 

...viert feest 
De Vriendenkring van het Komerv 
se organizeert op 4 september 
een tuinfeest in het Vlaams Kultu-
reel ( ^ t r u m . Op een niet-uitda-
gende, maar gezellige manier 
brengen de Vlamingen uit Komen 
alle sympatisanten Üjeen. Er is van 
alles gepland: vlaggenballet, eer-
stesteenlegging, aperitiefkoncert, 
poppenkast smulpartij en- (na
tuurlijk) een dansfeest! 

Afspraak dus overmorgen, zater
dag 4 september, vanaf 15 uur in 
„Huize Robrecht van Kassei" in de 
Kasteellaan te Komen. IrKiien u er 
niet bij kunt zijn, is er nog een an
dere mogelijkheid om uw sympa-
tie te tonen, nl. door storting van 
een bijdrage op het nummer 468-
3147069-67 van de „Vrienden
kring van het Komense" met ver
melding „Schoolfonds". 

waarvan het politieke centrum 
meermaals per jaar last van heeft 
En die koorts blijkt telkens op te 
komen als er konfrontaties met de 
kiezer op de agenda staan. Van
daag de dag Is de CVP er niet be
ter aan toe dan een jaar geleden 
bij het begin van het politieke 
schooljaar, en toen ook hingen 
verkiezingen in de nazomeriucht 
Eens te meer geeft het kristelijk 
centrum blijk van een gebrek aan 
moed, en durft het niet te zeggen 
aan de kiezer wat hem te wachten 
staat" 

OOK de regering weet maar al 
te goed dat én de patroons 

én de vakbonden niet te vinden 
zijn voor een gezamenlijk doelma
tig overieg. Hun standpunten lig
gen nog altijd te ver uiteen. 
Van belang is daarom ook de 
houding van het ACV, de arbei
dersvleugel van de CVP. Zal het 
ACV gaan dwarsliggen, zodat de 
CVP (weer eens) van gedacht zal 
veranderen? En wat gaan de libe
ralen dan doen? 
In elk geval is Gazef van Antwer
pen ervan overtuigd dat de begro
ting voor volgend jaar opnieuw 
moet worden bekeken: „Van bete
kenis In dit verband is de nogal fel

le uitval van de liberale minister 
Gol, die het VBO van „onverzadig
baarheid" beschuldigt en eraan 
herinnert dat de regering al 
120 miljard toespeelde aan het 
bedrijfsleven, nodig om de ekono-
mische heropleving te stimuleren. 
Gol liet verstaan dat de regering 
wel eens krenterig kon worden, 
als de werkgevers dwars blijven 
liggen. 

De thans Ingenomen houding van 
de regeringspartijen bevat veel 
positiefs voor de regering, al be
seft die heel goed dat haar ont
worpen begroting er niet zomaar 
door kan. De regering zal aan het 
ACV wat moeten toegeven, wil ze 
geen harde syndikale rel ontkete
nen. Ze zal ook aan de CVP 
moeten toegeven inzake gezins
onvriendelijke maatregelen". 

INDERDAAD, heeft de CVP de 
weerstand bij de bevolking ge

voeld tegen de afschaffing van de 
kinderbijslag voor een enig kind. 
Uit vrees voor nog zwaarder 
stemmenveriles trekt de CVP nu 
weer de kind-vriendelijke kaart... 
Van hyprokrisie gesproken. Maar 
een dubbele moraal is altijd aan
wezig geweest In de Tweekerken-
straat... 
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Kemafvaltransport: 
overbodig 
en ongewenst 
Het bewogen transport van kernafval naar de zeemachtbasis van Den 
Helder In Nederland; het nieuwe kortgeding tegen de internationale 
milieuorganizatie Greenpeace, dit keer aangespannen door het 
Energie Centrum Nederland; de vijfdaagse tegen het dumpen van 
kernafval, georganizeerd door het Brugs Aktiekomitee voor Kern-
stop; de jongste bezetting van het bouwterrein van Doel 5 steken 
schril af tegen het duel Van Acker-Aerts, uitgevochten in de sfeer van 
bevoegdheidskonflikten en zgn. kortzichtige elektorale motieven. Na 
de Mundial en de (matte) Ronde van Frankrijk goed voor ongewoon 
veel zendtijd op radio en televisie en voor grote krantekoppen. 
Ook wij willen wat dieper op deze zaak ingaan, maar dan vanuit een 
ander standpunt 

Bevolking misleid 
Volgens de Bond Beter Leefmilieu 
wordt de bevolking Inzake het 
energiebeleid en zijn nasleep, de 
jongste maanden stelselmatig mis
leid; het energiedebat werd bijna 
uitsluiterKl herleid tot een keuze 
tussen kernenergie en steenkool; 
nu wordt het kemafvalvraagstuk 
afgedaan als een bevoegdhekte-
konflikt tussen de nationale en de 
Vlaamse regering, terwijl de kern 
van de zaak niet eens ter sprake 
komt Na de jongste elektriciteits
panne en de vele onbeantwoorde 
vragen in dit verband, leggen de 
zgn. onfeilbare kemenergiepromo-
toren vandaag opnieuw een zwak
ke schakel bloot De regering en 
de betrokken instanties draigen 
een zware verantwoordelijkhcNd 
door dit te willen verdoezelen met 
een bevoegdhekiskonftkt 

Verder betreurt de Bond Beter 
Leefmilieu de houding van de re
gering Inzake het transport van 
kernafval naar Zeeiirugge en haar 
voornemen om het In de Atlanti
sche Oceaan te dumpea Zelfe 
voor laag radloaktief afval kunnen 
en moeten de nodige maatregelen 
worden genomen, om het onder 
kontroie te houden, tot er veilige 
en afdoende middelen gevorKlen 
zijn om het te vernietigen of te ver
werken. 
Door atoomafval in zee te dum

pen, veriiezen alle verklarirvjen 
over de mogelijkheden van de 
technologie om het kemafvalpro-
bleem op te lossen hun geloof
waardigheid, aldus de Bond Beter 
Leefmilieu. 

Wie inderdaad wat dieper ingaat 
op deze ingewikkelde materie, 
komt vrij vhig tot dit besef. 

Dumpen: het probleem 
verplaatsen, 
niet oplossen 
De belangrijkate bron van radk>ak-
tief afval is ongetwijfeld verbon
den met de produktie van kernwa
pens. Om zga veilighekisradenen 
wordt niet bekendgemaakt hoe dK 
afval wordt venMerkt Daarna 
komt de opwekking van elektrici
teit door kernsplijting aan de beurt 
als bron van bedrijfsafval en zgn. 
bestraalde splijtstofelementea 
Het bedrijfeafval, bestaarxle uit 
ojn. besmette kledij, gereedschap 
en orxJerdelen, wordt geregek), 
samen met radloaktief afval uit 
laboratoria, ziekenhuizen en irxlus-
trie in de oceaan gestort De be-
straakie splijtstofelementen wor
den opgeslagen, in afwachting van 
hun zgn. opwerking, waarbij ech
ter ook weer hoog radkiaktief af
val ontstaat Tot nu toe is er geen 
afdoerKle opbssing gevonden 
voor de definitieve verwijdering 

Zeebrugge, maandagavond 30 augustus — Om en 
rond de vismijn heerst een gezellige drukte. Een 400-
tal manifestanten stromen er samen om deel te ne
men aan een toegelaten betoging tegen het trans
port en het storten van kernafval in zee. Onder hen 
een opmerkelijke groep VU-leden, Volksuniejonge
ren en VU-volksvertegenwoordiger Raf Declercq. 
Behalve de verkeerspolitie zijn er nergens „orde
handhavers" te bespeuren. De ganse protestaktie 
zou overigens biezonder vreedzaam veriopen. Ge
lukkig maar_. 

In de nanrüddag waren aktievoerders er wel even in 
geslaagd de eerste trein op te houden en daarfcnj 

werden elf mensen opgepakt: vier Vlamingen en ze
ven Spaanse vissers. 
Dankzij de tussenkomst van kannerikJ Declercq 
werden die vier Vlaamse betogers nog dezelfde 
avond vrijgelaten. De buitenlanders waren evenwel 
overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie. De pro
testmars werd een ludieke bedoening. 
Onder het skanderen van spitsvondige slogans 
werd gewandeld langsheen de Zeelaan en de dijk 
tot aan de havendam, alwaar de betoging werd ont
bonden. O ja, voor zij die daaraan zouden twijfelen: 
de Brugse burgemeester Van Acker (SP) stapte niet 
mee op. De leuze „Waar blijft Frank?" was dan ook 
raak. 

Op de fotos: de VUJO-delegatie en VU-kameriid Raf Declercq 

van dit soort afval. Hoeveel radlo
aktief nrtateriaal er sedert de twee
de wereldoorlog in zee is ge
dumpt blijft een open vraag. Uit 
offKiële rapporten kan worden af-
gelekJ dat hist om honderdduizen
den vaten gaat Maar het is ook 
bekerxl dat aanzienlijke hoeveel
heden radk>aktief afval illegaal 
vanuit vitogtuigen en schepen in 
de oceanen zijn gestort Hetzelfde 
geldt o jn. ook voor giftig chemisch 
afval bi een poging om deze ge
vaarlijke verplaatsing van het af
valprobleem af te remmen, kwam 
In 1972 het Verdrag var) Londen 
tot starwL Dit is een interrmtionale 
konventie ter voorkoming van 
zeeverontreiniging door het stor
ten van afval en vuünia 

In strijd met de geest 
van het verdrag 
Het Venkag van Londen bepaalt 
dat alle mogelijke maatregelen die
nen te worden genomen om zee
vervuiling te voorkomen, omdat 
het bergingsvenmogen van de zee 
voor afval beperkt i& Paradoxaal 
genoeg beroepen de landen die 
radioaktieve dumpingoperaties 
uitvoeren zich op dit verdrag! De 
verdragsbepalingen hebben o.m. 
betrekking op een zwarte en grij
ze lijst Stoffen, die voorkomen op 
de zwarte lijst zoals hoog radioak-
öef afval, mogen niet worden ge
dumpt Al het overige radloaktief 
materiaal komt voor op de grijze 
lijst Stoffen die op deze lijst staan, 
mogen slechts worden gedumpt 
na aflevering van een vergunning. 
Dit kan pas gebeuren als o.m. aan 
volgende voorwaarden is voldaan: 
op het land mogen geen andere 
metoden voor het verwerken en 
storten beschikbaar zijn, het dum
pen mag geen nadelige invk>ed 
hebben op de leverxle zeefk}ra en 

-fauna Bovendien mag geen enke
le bepaling van het verdrag wor
den uitgelegd als een aanmoedi
ging om over te gaan tot het 
dumpen van radk)aktief afval in 
zee en moet de voorkeur worden 
gegeven aan alternatieven, boven 
het dumpen van afval in zee! Sinds 
1974 maken alleen Nederiand, Bel
gië, Zwitseriand en het Verenigd 
Koninkrijk rK)g gebruik van deze 
onr)streden werkwijze. Van minis
ter van Sociale Zaken en Leefmi
lieu Aerts mocht ten minste wor
den verwacht dat hij, tien jaar na 
het Verdrag van Londen, een an
dere opk>ssing dan het dumpen 
van radk>aktief afval in de oceaan 
zou hebben verdedigd. Niets is 
minder waar: hij heeft zteh orK)m-
wonden achter de kemenergie-
k)bby geplaatst Als minister be
voegd voor het leefmilieu kan dat 
tellen. Zulke houding ware nog te 
verdedigen in landen als Irak, Iran, 
India, Korea en Pakisten, alle ook 
kemenergiestaten, die echter het 
Verdrag van LorKien n/eforKJerte-
kenden, of als een woordvoerder 
van de pronrotoren van de kern
bewapening, die er hebben voor 
gezorgd dat het Verdrag van Lon
den niet gekit voor zgn. militaire 
aktiviteiten. 

Dumpen niet 
zo onschuldig 
Binnen de Organizatie voor Eko-
nomische Santenwerking en Ont
wikkeling (OESO) wordt kritiek 
geuit op het uitblijven van onder
zoek ter plaatse naar de effekten 
van de dumpingen. Uit rapporten 
van de Amerikaanse milieudienst 
die nr>et behulp van diepzeevaar
tuigen wel een aantal dumping-
plaatsen onderzoekt o.m. in cte 
Grote Oceaan, blijkt dat het radk>-
aktief afval zteh niet heeft ver

spreid, maar gebonden bleef aan 
de diepzeebodem. Daardoor ont
stonden er intense bronnen van 
radioaktiviteit die het zeemilieu 
besmetten. Talrijke diersoorten 
werden aangetroffen in de buurt 
van de stortplaatsen. Sommige 
organismen worden zelfs door de 
vaten aangetrokken en vinden er 
hun woon- of pleisterplaats, waar
door de kans op besrnetting uiter
aard toeneemt Op sponzen, wor
men, zeekomkommers, krabben 
en inktvissen, die er werden ge
vangen, is radioaktiviteit gemeten, 
wat betekent dat besmetting van 
de voedselketen plaatsvindt Deze 
bevindingen van het Environmen-
tal Protection Agency (EPA) orv 
derstrepen de noodzaak van een 
uitvoerig onderzoek van de toe
stand rond de stortplaats in de 
Atlantische Oceaan. De hukJige 
kemafvaltransporten steunen te 
veel op wetenschappelijke onze
kerheden en op teoretische, wis
kundige modellea De kerviis over 
het teven In de diepzee, de reak-' 
ties van radioaktieve stoffen ai-
daar, de stralingsinvk>ed op de 
zeeorganismen en de ophoping 
van radioaktiviteit in de voedselke
ten is duideKjk onvoldoende. Bo
vendien werd de door de Internati
onal Commission en Radiological 
Protection OGRP) toelaatbaar ge
achte stralingsdosis de jongste tijd 
stelselmatig strenger beoortJeekl 
Kortom, in zee wordt het radkiak-
tief afval niet van het milieu gécso-
leerd, maar integendeel in het wa
ter verspreW. De filozofie van ver
dunning staat in scherpe tegen
stelling tot het koncentreren en 
afzonderen van dit soort afval, 
zoals bedoeld door het Verdrag 
van Londen. Bovendien wordt het 
niet alleen aan het oog maar ook 
aan elke kontroie onttrokken. 

Wim Wellens 

'iW^§.. 

- • W ' •• - - • ' ' • '» •••• 
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België levert 

dagelijks 

117.000.000 fr. 

wapens! 

Reeds jaren houdt het Leuvense VU-kamerl id Wil ly Kuijpers 
zich bezig met de problematiek van de wapenuitvoer. Tiental
len parlementaire vragen, ludieke akties en opmerkeli jke 
publikaties ondersteunden zijn optreden. Zi jn jongste dossier 
is verpletterend voor de Belgische regering. Aan de hand van 
keihard cijfermateriaal wijst Kuijpers op de verantwoordelijk
heid van deze en vorige regeringen. 

Alle wapenuitvoer — buiten de 
Navolanden — vereist een eind-
iiestemmingscertifikaat dat door 
de Belgische diplomatieke verte
genwoordigers bij de tjevoegde 
plaatselijke overheid dient gekon-
troleerd te worden op zijn autenti-
citeit Bovendien kan elke uitvoer
vergunning opgeschorst of terug
getrokken worden wanneer het 
t)e8temming8land betrokken is bij 
een interne of internationale gewa
pende vijandelijkheki. Dit gelieurt 
dan vanuit het respekt voor de 
internationaal erkende mensen
rechten-akkoorden. Uit de onder
staande cijfers blijkt dat België wel 
degelijk de wettelijke gedragsko-
de schendt voor een aantal staterv 
irvkonflikt 

Volgens de cijfers van de Del 
Cr^ere-d ienst verkocht België 
tussen 14 januari 1980 en 17 mei 
1982 voor 85 miljard 480 miljoen 
frank wapens en munitie; dit is een 
gemiddelde van 3530 miljoen 
frank per maarKl. Deze niet-officië-
le cijfers van de Del Credere-
dienst overschrijden ruimschoots 
de bedragen vermekl door het 
Natk>naal Instituut voor de Statis
tiek. 

De Volksunie, en in het biezonder 
kamerlid Willy Kuijpers, menen dat 
de vrede in hoofdzaak gediend 
wordt door beheersing en terug
dringing van iedere wapenproduk-

Vernietigend 

rapport van 

Willy Kuijpers: 

Arabische Emiraten 

tie en -verkoop. Daartoe werd een 
wetsvoorstel ingediend betreffen
de de omschakeling van de wa
penindustrie naar vredesnijver-
heki. Hierin wordt aangetoond dat 
vredesprodukten even winstge
vend zijn. Bovendien zouden deze 
ekonomisch stabieler zijn. méér 
tewerkstelling opleveren en vooral 
de ontwikkelingssamenwerking 
bevorderen. Thans schenkt België 
aan een hongerende Indiër liever 
een machinegeweer., in plaats van 
een traktor. 

(HierorKler een lijst van de uitvoer 
in 1981 en 1982. Merk dat tussen 
de landen in kwestie heelwat larv 
den in staat van ooriog zijn, ont
wikkelingslanden en tanden bir^ 
nen de invloedssfeer van de Sov
jetunie). 

9.03.81 door PRB munitie: 
14.1281 ckxx- PRB munitie: 
21.12.81 door FN munitie: 
11.01.82 door FN pistolen: 
17.05.82 door PRB munitie: 

Algerië 
18.05.81 door FN munitiefalxilcatiefijn 
15.0352 door FN munitiefabrikatielijn 
10.0552 door PRB dynamiet: 

Argentinië 
15.03.82 door PRB munitie: 
Botswana 
21.1251 door FN wapens en munitie: 
Brazilië 
911.81 door PRB munitie: 

11.01.82 door FN machinegeweren: 
11.01.82 door PRB munitie: 
17.05.82 door PRB munitie: 

575nnln. 
11 min. 
20 mht 
10 mia 
32 min. 

130,5 min. 

226 mIa 
226 min. 
20mla 

472 mIa 

14 min. 

43 min. 

26 min. 
5 min. 

305 min. 
305 min. 

Colombia 
22.06.81 door Lachaussée mijnontstekers: 
3.08.81 door PRB munitie: 

Egypte 
1.03.82 door PRB munitie: 

15.03.82 door PRB munitie: 

Griekenland 
9.03.81 door FN mitrailleurs: 

Indië 
26.10.81 door PRB dynamiet: 
16.11.81 door PRB dynamiet: 
14.12.81 door PRB dynamiet: 
1.03.82 door PRB dynamiet: 

Indonesië 
3.03.80 door PRB munitie: 

11.05.81 door ASCO AMX-13 voertuigen: 
16.1151 door ASCO veo/angstukken AMX: 

Irak 
10.0350 door 
Israël 
5.04.82 door 

Jordanië 
11.02.80 door 
9.03.81 door 

18.0551 door 
21.12.81 door 
21.1251 door 
11.01.82 door 
1.03.82 door 

PRB munitie: 

FN munitie: 

SABCA mil. materieel: 
PRB munitie: 
PRB munitie: 
FN wapens + munitie: 
FN wapens + munitie: 
FN wapens + munitie: 
PRB munitie: 

Beelden uit het rijke Belgische wapenleven. De zaken draaien best en op 
tijd en stond worden nieuwe „artikehn" geprezenteerd- (Foto DS) 

Kenia 
11.01.82 door FN munitie: 
Koeweit 
7.12.81 door PRB munitie: 

11.01.82 door PRB munitie: 

Libanon 
14.01.80 door PRÖ granaten: 

641 min. 

110 min. 
22 min. 

132 min. 

61 mIa 
34mln. 

95 min. 

349 min. 

69 min. 
37 min. 
46 min. 
55 min. 

207 min. 

40mln. 
400 mIa 
83mla 

523 min. 

38 min. 

13 min. 

1.465 min. 
1S47mla 
9.228 mIa 

236 min. 
104 min. 

8 min. 
3S00mln. 

17.888 min. 

56 min. 

9.600 min. 
9.600 min. 

19.200 min. 

3 min. 

19.04.82 door PRB munitie: 

Libië 
4.02.80 door FN wapens + munitie: 

10.03.80 door PRB munitie: 
10.0350 door PRB wapens: 

40mla 

43 min. 

2.789 min. 
3.064 min. 
1.383 mIa 

7.236 mIa 
Maleisië 
4.08.80 door Cockerfl mil. materieel: 1.707 mIa 
4.0850 door CockerM mü. materieel: 1.455 min. 

22.0950 door PRB dynamiet -f- wapens: 19,6 mIa 
13.10.80 door BN pantsers: 3.000 mia 
3.04.81 door OPTICS SA vuurgeteidingssystemen 

voor tanks: 498 min. 
3.04.81 door Cockerill ma. materieel: 1.495 min. 

15.03.82 door ASCO wisselstukken AMX: 2 mIa 

&176.6mla 

670 min. 

2556 min. 

300 mIa 
96 min. 
70 min. 

620 mIa 
270 mIa 

4.982 min. 

11 mIa 

14mla 

68 min. 
+ 

68mla 
+ 

209 mIa 
345 min. 

354 mIa 
433 min. 

2.625 mIa 
99 min. 

409 mIa 
1.161 mIa 
4.500 mbi 

757 min. 
118 min $ = 

5.605 mIa 

15943 mIa 

320 min. 

7,5 mIa 

6.617 mIa 

85 min. 
245 mIa 
141 mIa 

471 mIa 

21 min 
837 min. 

>. $ = 655 min. 

1.513 mia 

Nigeria 
26.10.81 door CockerM kanonnen: 

7.12.81 door FN wapenproduktie + 
uitrustingsgoed: 

7.12.81 door FN wapenproduktie + 
uitrustingsgoed.: 

14.12.82 door FN wapens + munitie: 
11.01 82 door FN wapens + munitie: 
25.01.82 door FN wapens: 
25.01.82 door FN granaten: 

Oman 
4.08.80 door PRB munitie: 
Pakistan 
21.1251 door PRB munitie: 
Peru 
9.02.81 door Lachaussée munitie: 
7.12.81 door Lachaussée munltieproduktie 

uitrustingsstukk: 
7.12.81 door Lachaussée munltieproduktie 

uitrustingsstukk: 

Saoedi-Arabië 
14.01.80 door PRB munitie: 
14.01.80 door PRB munitie: 
21.01.80 door FN wapens + munitie: 
4.02.80 door FN geweren: 
4.08.80 door FN herstell.wapens: 
4.08.80 door FN munitie: 

13.07.81 door FN-PRB wapens + munitie: 
1.03.82 door PRB wapens + munitie: 
1.03.82 door FN wapens + munitie: 

Somalia 
Door PRB munitie: 
Syrië 
22.09.80 door PRB dynamiet: 
Thailand 
3.08.81 door PRB munitie: 
Tunesië 
408.80 door PRB dynamiet + munitie: 

11.05.81 door PRB munitie: 
5.04.82 door PRB munitie: 

Venezuela 
130781 door PRB munitie: 
11 01 82 door FN wapens + munitie: 
22 03.82 door FN FAL-wisselstukk 14 r 
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Spanje kan deze 
herfst linkse 
regering krijgen 
Wat al maanden in Spanje voorspeld werd Is gebeurd: premier 
Leopoldo Calvo Sotelo heeft toegegeven dat zijn Unie van het Demo-
kratlsch Centrum (UCD) niet langer In staat Is het land behoorlijk te 
besturen en heeft vervroegde verkiezingen uitgeschreven op 28 okto
ber a.s. De benoeming van een nieuwe partijvoorzitter in juli jl^ Lande-
lino Lavilla, kon de afgang van de UCD niet stuiten. De geloofwaar
digheid van de UCD Is aangevreten door een hele reeks verkiezings
nederlagen, o.m. in de regionale verkiezingen van dit jaa' en ze zag 
haar gelederen uitdunnen door een reeks afsplitsingen vvaardoor ze 
In het parlement terugviel op ternauwernood 125 zeteU (op 350). 

mi 

Nadat Antonio Garrigues de UCD 
vertiet om de partij van Liberale 
Dennokraten op te richten en Os
car Alzaga een aantal uiterst kon-
servatleve UCD-parlementsleden 
nneetrok naar zijn kristen-denno-
kratische partij kwam de zwaarste 
slag toen ook de oprichter van de 
UCD, ex-premier Adolfo Suarez, 
de partij verilet en zijn Demokra-
tisch en Sociaal Centrum (CDS) 
oprichtte. Suarez kon het naar 
verluidt niet langer meer eens zijn 
met de steeds verdere verschui
ving naar rechts van de UCD-
leidlng. 
Alle opiniepeilingen voorspellen 
sinds weken een verkiezingsover
winning voor de Spaanse socialis
tische arbeiderspartij (PSOD van 
Felipe Gonzalez. Deze partij, die 
vooriaereid is op vervroegde ver
kiezingen. Is dan ook niet rouwig 
om Calvo Sotelo's besluit Wel 
heeft ze geprotesteerd omdat nu 
het reeds lang aangekondigde be
zoek van de paus aan Spanje zal 
samenvallen met het hoogtepunt 
van de verkiezingscampagne. 
Paus Joannes Paulus moet im
mers Spanje bezoeken van 14 tot 
22 oktober en voor het Vatikaan is 
er geen sprake van die data te ver
anderen. De PSOE en ook andere 
partijen hebben aangevoerd dat 
de regering het pauselijk bezoek 
wil gebruiken om de verkiezings
uitslag te beïnvloeden. 
De keuze van de datum voor de 
vervroegde verkiezingen lijkt ech
ter vooral ingegeven door de 
wens van de UCD om Adolfo 
Suarez de wind uit de zeilen te rie
men. Deze richtte immers pas eind 
juli zijn CDS op en krijgt nu inder
daad weinig tijd om zijn partij met 
het oog op de verkiezingen uit te 
bouwen. Niettemin wordt ver
wacht dat Suarez, die in de peilin
gen steevast als tweede populair
ste politieke leider uit de bus komt 
na Gonzalez, een goed deel van 
het centrum-elektoraat zal aan
trekken. Terwijl de UCD ander
zijds op haar rechterzijde dreigt te 
veriiezen aan de uiterst-rechtse 
Allianza Popular van Fraga Iribar-
ne. Tenslotte verwachten ook de 
regionale partijen van Baskenland 
en Catalonië winst van deze ver
vroegde verkiezingen. 
De grote vraag die nu vele Span
jaarden en buitenlandse waarne
mers bezighoudt is hoe het leger 
zal reageren als de PSOE haar 
verwachte overwinning behaalt en 
de nieuwe Spaanse regering zal 
vormen. Als er binnen de strijd
krachten al wijde steun bestond 
voor de mislukte staatsgreep van 
begin vorig jaar tegen Suarez' 
gematigde regering, wat zal dan 
de reaktie zijn als er een linkse 
partij aan het Ijewind komt? Het 
enige realistische antwoord daar
op is dat de Spaanse demokratie 
die test vroeg of laat toch moet 
doorstaan en dat beter eens en 
voorgoed kan duidelijk worden of 
de strijdkrachten in Spanje een 

werkelijk demokradsch bestel al of 
niet aanvaarden. De manier im
mers waarop Calvo Sotelo, die na 
de mislukte coup Suarez als pre
mier opvolgde, bij elke regerings
beslissing angstig over zijn schou
der keek naar mogelijke reakties 
van de strijdkrachten schiep een 
onhoudbare ongezonde toestand. 
Een grote gevaar voor de nog erg 
fragiele Spaanse demokratie zou 
er volgens vele waarnemers in 
tjestaan als de verkiezingen een 
polarizatie tussen links en uiterst-
rechts zouden opleveren. Suarez' 

Adolfo Suarez, Leopoldo Calvo Sotelo: de UCD in last. 

plan met de oprichting van de 
UCD bestond erin tegenover de 
PSOE een gematigd blok aan de 
rechterzijde te scheppen om aldus 
tot evenwichtige verhoudingen en 
probleemk>ze aflossingen van de 

wacht te komen. Door steeds ver
der naar rechts af te wijken heeft 
de UCD die bedoeling uitgehold. 
Als de UCD in de komende ver
kiezingen inderdaad zwaar veHles 
lijdt en als dit verlies niet kan 

worden opgevangen door Suarez' 
jonge CDS dreigt een vacuüm in 
Spanjes politieke centrum inder
daad tot gevaariijke spanningen te 
leiden. 

H.O. 

Polen wachten nog steeds 
op dialoog met bewind 
De Poolse overhekl bediende zfch 
de afgelopen weken afwisselerxj 
van de stok en wortel, maeir vooral 
van de eerste, om zoveel mogelijk 
te voorkomen dat de tweede ver
jaardag van de ondertekening van 
de akkoorden van Gdansk, die 
lekjden tot het ontstaan van de orv 
afhankelijke vakbond Solktemosc, 
gepaard zou gaan met massale 
demonstraties van steun vanwege 
de bevolking voor SdkJamosc en 
zijn nog gevangen zittende leidera 
De betogingen waarmee in ver-
schlllencle steden ((̂ kJansk, Szec-
zecin, Krakay, Warschau) op 
13 augustus en de daaropvolgen

de dagen het begin van da grote 
stakingen van twee jaar geleden 
werden herdacht werden ongena
dig uiteengejaagd, (aeneraal Jaru-
zelski en andere leiders waar
schuwden hertiaaldelijk dat geen 
onrust zou worden géddki, en dat 
massa-akties op 31 augustus des
noods met geweld zouden wor
den tegengegaan. (Dok de offtoiële 
pers maande de bevolking in alle 
toonaarden aan rustig te blijven en 
de oproepen van SolkJamosc niet 
op te volgen. 

h4a sddus met de stok te het>t>en 
gezwaaki haakJen de Poobe lei
ders de wortel boven om de be

volking een l)eloning voor te spie
gelen als ze rustig zou blijven. De 
jongste dagen bieloofde premier 
Jaruzelski, die een tijd geleden al 
de uitzonderingstoestand versoe
pelde, dat er een nieuwe dialoog 
met de bevolking komt en dat er in 
het Polen van morgen plaats is 
voor een nieuwe waarachtige vak
bond, al sloot hij een heropnchting 
van Solidariteit zoals het vroeger 
bestond uit 

Maar hoe moeilijk die dialoog zal 
worden tussen een bewind dat 
onder toezk:ht van Moskou staat 
en een gefrustreerde bevolking is 
al gebleken in de maanden die 

Twee jaar na de ondertekening van de akkoorden van Gdansk wisten de Poolse leiders maar al te best dat het 
ondergrondse Solidariteit zich zou roeren. Het leger kreeg dan ook de opdracht zich in de laatste dagen van 
augustus opvallend te tonen en... op de jaardag verre van „mals" te zijn! Talrijke gewonden, twee doden! 

(foto UPI) 

volgden op de ondertekening van 
de akkoorden van Gdansk op 
31 augustus 1980. 
Van bij het begin al was duidelijk 
dat de Poolse KP intern sterk 
verdeeld was over de toegevin
gen die aan de vakbeweging kon
den worden gedaan en voortdu
rend botsten de gematigde en 
harde frakties tegen elkaar. An
derzijds merkten ook de leiders 
van Solidarnosc hoe moeilijk het is 
een grote, heterogene achterban 
in bedwang te houden als eenmaal 
de deur naar grotere vrijheid is 
opengezet Ook de leiding en ba
sis van Solidarnosc waren ver
deeld, en de steeds verdergaande 
eisen van de vakbond, die volgens 
de autoriteiten een te politiek ka
rakter droegen, kwamen de stilaan 
groeiende konfrontatiesfeer ver
sterken. Toen de vele stakingen, 
die ook de charismatische Lech 
Walesa niet altijd in bedwang kon 
houden, de toch al erg zwakke 
ekonomie helemaal ontwrichtten 
oordeelde generaal Jaruzelski, die 
inmiddels ook premier en partijlei
der was geworden, dat de afkondi
ging van de noodtoestand, op 
13 december jU het enige middel 
was om de rust te herstellen en de 
ekonomische produktie weer op 
de been te krijgea 

Inmiddels is duidelijk dat daamnee 
in Polen wel een relatieve rust is 
teruggekeerd maar dat verder 
niets is opgelost (Dok al bestaan 
er meningsverschillen over en kri
tiek op een aantal initiatieven van 
Solidarnosc, vast staat dat bij het 
grootste deel van de bevolking het 
veriangen blijft bestaan naar een 
vakbond en andere instellingen 
die werkelijk representatief zijn en 
waarin de Poolse werknemers, 
boeren, studenten enz. zich kun
nen herkennen. De verwachtingen 
die werden gewekt door de on
dertekening van de akkoorden 
van Gdansk blijven leven en gene
raal Jaruzelski kan die niet doen 
verdwijnen door dreigementen of 
vage beloften. Maar een duidelijke 
formule voor een nieuwe dialoog 
tussen l>ewind en bevolking, met 
de kerk als bemiddelaar, heeft het 
militaire bevend nog altijd niet 
voorgesteld. 

K Oosterhuys 
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10 TV-programma's m 
BRT 
12.50 W.K. wielrennen op de weg 
voor amateurs (reportage). — 
15.00 W.K. wielrennen op de weg 
voor amateurs (reportage). — 
1530 Happening Festival van 
Vlaanderen. — 16.30 Happening 
Festival van Vlaanderen (reporta
ge). — 17.00 W.K. wielrennen op 
de weg voor amateurs. — 18.00 
Emilie. — 18.05 De schitterbol 
(jeugdfilm). — 19.00 Happening 
Festival van Vlaanderen. — 19.45 
Nieuws. — 20.10 De Kolderbnga-
de (O. — 21.30 Aanslag op een be
vriend staatshoofd (tv-film). — 
23.10 Nieuws. 

NED 1 
15.30 Nieuwa — 15.32 Drie mar
motten (strip). — 15.35 Doe het 
zelf es. — 15.45 De reis om de we
reld in tachtig dagen. — 16.35 Een 
vampier in de familie (jeugdfilm). — 
18.58 Nieuws. - 19.00 De Hulk (f J. 
— 19.47 De eerste de beste -
internationaal. — 20.15 Eiland der 
verschrikking (tv-film). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Politieke partijen. 
— 22.05 Eiland der verschrikking 
(tv-film). - 23.25 Nieuws. 

NED 2 
16.15 Sport extra: W.K. wielrennen. 
— 18.35 Toenstische tips. — 18.44 
BerebooL - 18.49 Rollebol (strip). 
— 18.55 De familie Mayer (fJ. — 
19.41 Politieke partijen. - 20.00 
Nieuwa — 20.27 Rps grote ver
wachtingen (fJ. — 2125 Hier en 
nu. — 2220 Hier en nu/Studto 
Sport — 22.45 De verliezers 
(dokJ. — 23.15 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Télè-tourisme - 19.30 
Nieuwa — 19.55 De wereld onder 
water (dokJ. — 2025 Béte mais 
discipline (film). — 21.55 Facettes 
(variété). — 22.40 Nieuwa 

F 1 
20.00 Nieuwa — 20.35 Serpico (fJ. 
- 21.30 Rêve d'Ouest rêve d'Est 
(variété). — 22.30 Aktualiteitenma-
gazine. — 23.35 Nieuwa 

A 2 
20.00 Nieuwa — 20.35 Messieurs 
les jurés (fJ. — 22.45 Cinéma-
cinémas (filmmagazme). — 23.15 
Nieuwa 

F 3 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Les jeux de l'èté (speO. — 
20.35 On sort ce soir (teater-
avond). 

ARD 
20.00 Nieuwa — 2.15 SchekJung 
auf Kölsch (klucht). - 22.35 
Nieuwa — 2255 Blutsverwandte 
(misdaadfilm). — 0.30 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuwa - 19.30 Beate S. (f J. 
- 20.15 Wetten dass..? - 21.55 
Nieuwa — 22.00 Sportmagazine. 
— 23.15 Den Hals in der Sdilinge 
(western). — 0.40 Nieuwa 

D 3 
20.00 Nieuwa - 2015 (Sesprek 
met Heinrich Böll. - 21.40 Vor 40 
Jahren (dokJ. - 22.10 Jana (tv-
film). 

LUX. 
20.00 Operation danger (f J. — 
21.00 L'Adieu aux armes (oorlogs
film). 

Zondag 
5 SEPTEMBER 

BRT 
10.00 Eucharistievering vanuit Lo-
keren. — 11.00 Konfi-ontabe (de-

baO. — 12.00 Nieuws voor gehoor
gestoorden. — 12.30 W.K. wielren
nen op de weg voor beroepsren
ners (reportage). — 14.00 Tenuto. 
— 14.30 W.K. wielrennen op de 
weg voor beroepsrenners (repor
tage). — 15.30 Kaasfeesten van 
Passendale. — 16.30 WK. wielren
nen op de weg voor beroepsren
ners. — 1755 Qiariie Chaplin 
a<ortfilm). — 18.15 Jukebox. — 
18.45 De avonturen van Peter Se-
lie. — 18.50 John Hustons Dublin 
(dokJ. - 19.45 Nieuwa - 20.00 
Sportweekend. — 20.30 Paradijs-
vogels (fJ. — 21.10 De ballade van 
soldaat Johan (evocatie). — 22.05 
Het groene salon (dok. over tui
nen)̂  

NED 1 
19.00 Nieuws. - 19.05 McQoud 
(f J. — 20.35 Portret van Joop den 
Uyl. - 21.05 Sorry (fJ. - 21.35 
Amerika's nieuw rechts (dokJ. — 
22.35 Nieuwa 

NED 2 
15.30 Nieuwa — 15.35 De stads-
vos (dokJ. — 16.15 Hawaii Five-0 
(fJ - 18.45 Sesamstraat - 19.00 
Studio Sport — 20.00 Nieuwa — 
20.10 48 kernwapens, dynamiet on
der de verkiezingen. — 20.45 Bé-
(SéTéVé (info). - 21.15 You bet 
your life (kwis). — 21.40 Jack 
Rea's birthday celebration. — 
22.10 Going back. - 23.00 Nieuwa 

RTB 1 

19.30 Nieuwa — 2000 Mare Her
man (vanété) — 2 55 Les poneys 
sauvages (f J. — 22.30 Nieuwa 

F 1 
20.00 Nieuwa — 20.35 Le magnifi-
que (film). — 22.10 Spon dimanche 
soir. — 22.40 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuvire. — 20.35 Jeux sans 
fronbéres. — 22.00 De timmeriui. 
— 22.50 Jazz. — 23.15 Nieuwa 

F 3 
20.35 L'Homme et la musique 
(dok). — 21.35 Korte Franse films. 
- 22.00 Nieuwa - 22.30 L'Affaire 
Cicéron (spionagefilm) — 025 Re
cital Franse muaek. 

ARD 
20.00 Nieuwa — 2015 Schone 
Tage (tv-^seO. — 22.45 Hundert 
Meisterwerke. — 22.55 Nieuwa — 
23.00 Das Vermachtnis der Pha-
raonen. — 23.45 Nieuwa 

ZDF 
19.30 „Die Spiele mussen weiter-
gehen" (dokJ. — 20.15 Die Kartau-
se von Parma (f J. — 21.10 Nieuwa 
- 21.25 Über allen Gipfein ist Ruh' 
(komedie). — 23.45 Nieuws. 

D 3 
20.00 Nieuwa - 20.15 Rudis Ta-
gesshow (show). — 20.45 Kehr um 
- aber wohin? (diskussie). — 21.45 
Ich stelle mk;h: Niki Lauda 

LUX. 
20.00 Les fils de la liberté ( f l -
21.00 Qui a peur de Virginia Woolf! 
(film). 

Maandag 
6 SEPTEMBER 

BRT 1 
18.00 De avonturen van Peter Se-
lie. — 18.05 Sesamstraat - 1820 
Klein, klein kleutertje. - 18.35 Bun-

poggenpohl 
keukens 

Kuchen-Zentrum 
Belgiëlel 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-30.0772 

lap (dokJ. — 18.45 Open school. — 
19.17 Uitzending door derden 
(ACV-Info). - 19.45 Nieuvw. -
20.15 De Vlaamse executieve. — 
2020 Een stukje hemel (fJ. — 
21.10 Sportshow. - 21.55 Wikken 
en wegen (verbruikersmagazine). 
— 22.35 Nieuws. 

BRT 2 
17.40 E.K. atletiek in Athene (repor-
tage). 

NED 1 
18.58 Nieuws. — 19.00 Bugs 
Bunny (strip). — 19.07 De Rintsto-
nes (stnp). — 19.32 Het internatio
naal volksdansfesbval Leiden. — 
2025 Jongeren Werktozenprojekt 
in Maastricht — 21.05 Alle zegen 
komt van boven (fJ. — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Wordt verwacht 
(filmrubriek). - 22.25 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Leven en 
overieven (dok). - 1925 Shelley 
(fJ - 20.00 Nieuws. - 2027 
Achter het nieuws - special. — 
22.00 Poldari< (f J. - 22.55 Nieuwa 
— 23.05 Studio Sport extra 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55lnédits{film-
dok). — 2020 Le banquet des 
fi^udeurs (film). — 23.00 Nieuwa 

F 1 
20.00 Nieuwa - 20.35 Galactk^a 
(sf-film). 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Jazz è 
Montreux (show). — 21.35 Stormy 
weather (musical). — 23.15 
Nieuws. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speO. — 
20.35 Sénéchal le magnifique 
(kluchtfilm). - 22.05 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuwa - 21.15 Roots (fJ. 
— 21.15 De kommunistische partij 
van Frankrijk (dokJ. - 22.00 Uit 
het Guinness Book of Records. — 
2230 Tagesthemen. - 23.00 Ko
ning Odipus (film). — 0.40 Nieuwa 

ZDF 
21.00 Heute-Joumal. - 2120 Nie
mandsland (tv-speO. — 22.55 De 
87ste Duitse katoliekendag. — 
2325 Nieuwa 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuwa - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Montagabend lm 
Dritten. — 22.15 Spiel der Veriierer 
(tv-film). — 23.30 Nieuwa 

LUX. 
20.00 Dróles de damea - 21.00 La 
poursuite impitoyable (film). 

Dinsdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
18.00 De avonturen van Peter Se-
lie. — 18.05 Er was eena.. de mens 
(strip). - 18.30 Jukebox. — 18.35 
Open school. — 19.07 De liefde 
wordt niet bemind (KTRO). — 
19.45 Nieuws. — 20.15 Die goeie 
ouwe tijd. — 21.15 Zal ik es wat 
vragen dokter! (radiodiagnose). — 
22.15 Het huis der geesten (tv-
speP. — 22.55 Nieuws. 

BRT 2 
15.45 E.K. atletiek in Athene (repor
tage) — 19.00 Toets (jeugdmaga-
zine) - 19.45 Nieuwa - 2015 
Een biezondere dag (film). — 22.00 
E.K. atletiek in Athene (reportage). 

NED 1 
18.58 Nieuws - 19.00 EO Kinder-
krant - 19.30 Dank zij U, Heer 
(koorzangprogramma). — 20.00 
Tijdsein. - 21.37 Nieuwa - 21.55 

Den Haag vandaag. — 22.10 Stu-
dio Sport extra — 22.35 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 ArchibakI 
(strip). — 19.05 De Dukes uit Haz-
zard (f J. - 20.00 Nieuwa - 2027 
Dallas (fJ. — 2120 Debat van de 
grote vier (diskussie). — 2325 
Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws. — 20.10 
Ecuador: Van de Stille Oceaan tot 
de Amazone (dokJ. — 2120 La 
poupée sanglante (fJ. — 2215 Rolf 
Liebermann (dokJ.—22.50 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Le pain dur 
(toneel). — 22.35 Voetbal. Saint-
Etienne—Bayem. — 23.05 Nieuwa 

A 2 
20.00 Nieuwa — 20.40 Les yeux 
pour pleurer (tv-film en debaü. — 
23.30 Nieuws. 

F 3 
1920 (Gewestelijk nieuwa — 19.40 
Regk>nale programma'a — 20.05 
Les jeux de 20 heures (speD. — 
20.35 Un cave (politiefilm). — 22.10 
Nieuws. — 22.40 Geboorte van de 
..nouvelle vague" (dok). 

ARD 
21.00 Report - 21 45 D 
— 22.30 Tagesthemen. 
Kuituur voor middemachl 

ZDF 
19.00 Nieuwa - 1930 Je 
mich, ich bin der Mbrder 
21.00 Heute-Joumal. -
Twee Turkse families in I 
(reportage). — 22.05 Bolw 
film). - 23.50 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. 
Nieuws. — 20.15 Kultur i 
senschaft - 21.00 Klim 

iraciv. : 
Z A T E R D A G (4sepÜ - W;e/renr7en;W.K.opde 
weg voor amateurs In Goodwood — In de zaterdagse 
weekendfilm op BRT Aanslag op een bevriend staats
hoofd (Rogue Male) speelt Peter OToole de rol van een 
Britse aristokraat die in z'n eentje Hitler uit de weg wil 
ruimen en ter attentie van spionnen en geheimagenten 
alleriei moordtruuks uitgevonden heeft Hij mislukt 
echter bij een aanslag op Hitler. De Gestapo zit hem op 
de hielen en hij wordt uiteindelijk gearresteerd. Hij over
leeft de folteringen en zelfs een vreselijk gepland 
„ongeval" waardoor hij definitief uitgeschakeld zou 
worden. Hij slaagt erin Engeland te bereiken. Maar ook 
daar wordt hij nog opgejaagd door de Gestapo die hem 
te lijf gaat met de door hem uitgevonden moordgad-
gets_ De NCRV (Ned. 2) begint vanavond met een 
reeks die speciaal opgezet werd voor de overgang tus
sen kinderprogramma's en de avondprogramma's voor 
volwassenen op Duitsland 1: De familie Mayer (Ein 
Mayer kommt zelten allein). (Dentraal staat de familie 
Mayer. Vader is het onwrikbare gezag in de familie aan
gezien hij het getó binnenbrengt Aan die situatie wordt 
lelijk getornd wanneer hij zijn baan verliest en hij 
verplicht wordt een job in Saoedi-Arabië te aanvaarden 
met alle konsekwenties van dien... voor zijn gezin. 

Z O N D A G (5 s e p ü - Wielrennen: W.K. voor be
roepsrenners in Goodwood. Voor De ballade van de 
soldaat Johan schreef de een maand geleden overie-
den Valeer van Kerkhove poëtische beschouwingen. 
„De ballade van de soldaat Johan" is een lyrisch-
dramatische bewerking door Jef Cassiers van de 
roman van Filip de RHecijn. Met Jan Decleir als de sol
daat Johan, Linda Schagen-Van Leeuwen, Jan Pauwels, 
Ward de Ravet e.a Johan is een trouwe soldaat die in 
bewondering staat voor Karel de Stoute. Wanneer 
Karel de Stoute in 1477 bij Nancy sneuvelt, stort de 
wereld van de sokiaat Johan in elkaar. Verbijsterd ont
vlucht Johan, die gewond is geraakt het slagveld en 
keert terug naar zijn boerenleven aan de Durme. Dat is 
echter nog niet het einde van zijn beproevingen... (BRT) 

— De Vara zendt de laatste aflevering uit van de Britse 
komische reeks Sorry waarin de bekerwie Britse ko
miek Ronnie Corbett (eens niet met zijn vaste partner 
Ronnie Barker) schittert als de al oudere vrijgezel 
Timothy Lumsden (Ned. 1). Panoramiek (Ned. 2), de ak-
tualiteitenrubriek van de NOS, gaat over de kwestie van 
de kernwapens in Nederiand, een bom onder de 
komende Tweede Kamerverkiezingen. De Nederiandse 
regering staat net voor de verkiezingen, voor een 
ingrijpende beslissing die het nodige politieke rumoer 
zal losmaken in zowel Nederiand als in Washington, 
Moskou en zeker in het Navo-hoofdkwartier in Eisene. 
— In de jaren vijftig haalde Groucho Marx hoge 

Andy Griffith. Walter Matthau en Patricia Neal In Een 
gelaat in de menigte (Face in the crowd) (zw./wJ van 
Ella Kazan (1957). (BRT 2, woensdag 8 sepL om 

20 u. 15). 

populariteitscijfers met zijn spelsh 
(zw./wJ waarvan de VPRO (N^ 
uitzendt Zijn show haalde 528 afie 
op 29 juni 1961. Hieruit selekteer 

M A A N D A G (6 sepü -
Kampioenschappen in Athene. C 
avond de Duitse reeks Een stuk 
Himmel) naar het autobiobrafischi 
Janina Dawidowicz van start In de 
centraal van een Pools joods meis 
nina's ouders wisten haar uit het g 
te smokkelen en haar bij nonnei 
Ondanks vele ontberingen overiee 
haar ouders zal zij nooit meei 
konsumentenmagazine van Miei L 
gen (BRT 2), zit een brandend 
vakantiep)erikelen. 

DINSDAG (7 sepü - Ad, 
Het medisch magazine Zal ik es 
gaat over radiologie. In 'óe stu 
mensen met deskundigen (BRT 1 
teressante programma's op het 
satirisch-humoristische jongerenr 
info, opnamen met de verborgen ci 
situaties, een spelletje enz. — Een 
veelsterrenfilm van de Italiaan Ettc 
Sophia Loren en Marcello Mastroi» 
huisslaaf die, terwijl iedereen de C 
toejuichen, alleen thuis achterbli 
rommel die een groot gezin meel 
haar eenzaamheid ontmoet zij di 
briele (Marcello Mastroianni) die c 
deportatie wacht Tijdens hun oi 
gend door de radio de reportage 
ontmoeting tussen Mussolini en H 
ziet er wel naar uit dat het politiek* 
wordt georganizeerd tussen de kc 
grootste partijen zachter zal verio 
dan het debat van gisteren op de 
socialistische oproep Vara (Debi 
Duitsland 2 herhaalt n.a.v. de doo 
Fassbinder zijn minder bekende fi 
boek „Roman van een echtgenoo 
teur Oskar Maria Graf. De in zi 
geachte stationschef Xavier Bolwi 
de jongere kokette Hanni, die alle 
Hanni lijkt best tevreden met has 
het kleinburgeriijke leven, tot w 
vriend Franz Merkl in de stad korr 
café heeft overgenomen... 

WOENSDAG (8sepü-
ding van de avond is Uitzending \ 
Vlaams-Nationale Omroepstichti 
(BRT 1). Atletiek: E.K. in Athene 
Spel zonder grenzen in Urbino ö 
zending? Voor België zit in d 
(BRT 1) — In Een gelaat in de i 
neemt Elia Kazan een aspekt vai 
menleving op de korrel: de mach 
Marcia, een radiojoumaliste ontdï 
een gevangene, als een ideale re 
heid. De man wordt op slag 
sukses stijgt hem naar het fioofc 
sluiten om in te grijpen en zijn cai 
Ned. 1 woedt volop de verkii 
Nederiand enige naam heeft op p 
de mikro en de camera gesleef 
vertoont de Britse dokumentair 
over de aktiviteiten van de D.E.A 
Administration), een speciale po 
tegen de handel in verdovend 
(Ned. 2). 
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v& TV-programma's 11 

. - 21.45 Dallas (fJ. 
gesthemen. - 23.00 
middernacht 

j . — 19.30 Jo-hasch 
der Mörder (film). — 
3-Joumal. - 2120 
! families in Duitsland 
- 22.05 Bolweiser (tv-
0 Nieuws. 

nieuws. - 20.00 
>0.l'5 Kultur und Wis-
- 21.00 Klimbim (hu

mor). - 21.45 Galerie. - 22.30 
Kino 82 (filmmagazine). — 23.15 
Nieuws. 

LUX. 
20.00 Llle fantastique (fJ. - 21.00 
Les malheurs d'Alfred (film). 

Woensdag 

BRT 1 
17.00 Op het Schildpadplein. — 
17.35 De Kat (fJ. - 18.00 De 
avonturen van Peter Selie. — 18.05 

Harold Uoyd. — 18.25 Jukebox 
(show). - 18.35 Chips (f J. - 19.12 
Uitzending door derden (VNOS). 
— 19.45 Nieuws. — 20.15 Home 
sweet home (fJ. — 20.45 Spel 
zonder grenzen (film). — 22.15 Een 
gesprek met John Eccles. — 23.10 
Nieuws. 

BRT 2 
15.45 E.K. atletiek in Athene (repor
tage). — 19.00 Aktie openbaar 
vervoer. — 19.45 Nieuws. — 20.15 
Een gelaat in de menigte (film). — 
22.20 E.K. atletiek (reportage). 

NED 1 
15.30 Avro's kinderbios. — 18.58 
Nieuws. — 19.00 Tweede Kamer-

zijn spelshow You bet your life 
VPRO (Ned. 2) een selektie 

Ide 528 afleveringen en eindigde 
lit selekteerde de VPRO er 13. 

I sept) — Atletiek: Europese 
Athene. Op BRT 1 gaat van-

s Een stukje hemel (EIn Stuck 
biobrafische boek van de jodin 
I start. In de reeks staat het leven 
joods meisje tijdens W.O. II. Ja-
aar uit het ghetto van Warschau 

bij nonnen onder te brengen, 
gen overleeft zij de oorlog, maar 
nooit meer terugzien™ In het 
i van Miei Louw Wikken en we-
I brandend-aktueel onderwerp: 

spt) — Atletiek: EK. in Athene, 
ï Zal ik es wat vragen dokter? 
In de studio praten hierover 

jen (BRT 1). BRT 2 zet twee in-
a's op het scherm: Toets, het 

jongerenmagazine met pop, 
erborgen camera rond kampeer-
snz. — Een biezondere dag is de 
Italiaan Ettore Scola (1977), met 
ïllo Mastroianni. Loren speelt een 
lereen de Duce en Hitler is gaan 
is achterblijft en met de hele 
gezin meebrengt, blijft zitten. In 

tmoet zij de homoseksuele Ga-
3ianni) die op zijn aanhouding en 
ens hun ontmoeting schalt ter-
le reportage van de historische 
ssolini en Hitler... (BRT 2). - Het 
het politieke debat dat vanavond 
jssen de kopmannen van de vier 
;er zal verlopen op Avro (Ned. 2) 
teren op de meer geëngageerde 
Vara (Debat grote vier). 
.a.v. de dood van Rainer Werner 
• bekende film Bolwieser naar het 
echtgenoot" van de Beierse au-

af. De in zijn eng Beiers stadje 
Cavier Bolwieser is getrouwd met 
inni, die alles betekent voor hem. 
len met haar „dikkerdje" en met 
(ven, tot wanneer haar school-
ie stad komt wonen, waar hij een 
len... 

(8 sept) — Belangrijkste uitzen-
Jitzending voor derden waarin de 
nroepstichting (VU) te gast is 
;. in Athene. Wordt de finale van 
in Urbino de definitief laatste uit-
ië zit in deze finale Rochefort 
slaat in de menigte (1957-zw./wJ 
I aspekt van de Amerikaanse sa-
BI: de macht van de massa-media. 
laliste ontdekt Lonesome Rhodes, 
en ideale radio- en tv-persoonlijk-
t op slag wereldberoemd. Zijn 
ir het hoofd. Dat doet Marcia be-
n en zijn carrière te breken — Op 
I de verkiezingsslag. Al wat in 
ri heeft op politiek vlak wordt voor 
era gesleept (Nos). — Veronica 
lokumentaire Miami Drugs War, 
an de D.E.A. (Drugs Enforcement 
speciale politie-brigade die strijdt 
verdovende middelen in Miami 

Barry Newman en Suzy Kendall In de spannende thril
ler Een sleutel voorde angsHFear is the key) van Mi
chael Tuckner naar het verhaal van Allstair Mclean 

(BRT 1, vrijdag 10 sept. 20 u. 15). 

D O N D E R D A G o sepü - Atletiek: EK in 
Athene. — Het tema var. het jongerenmagazine Een 
vinger in de pap op BRT 2 is „zitten blijven" — Jo 
Röpcke prezenteert opnieuw in zijn filmrubriek Premie
rede nieuwe films die uitkomen in Vlaanderen. — Peter 
Falk, beter bekend als de politiedetektieve Columbo 
prezenteert Schieten of niet schieten (Shoot don't 
shoot) een dokumentaire over de problemen van de 
politieman (Avro/Ned. 1). — Liegen om de waarheid is 
een dokumentaire over het leven van zigeuners in Ne
derland. De jonge maker van deze film (een eindeksa-
men-werkstuk) zegt deze film te hebben gemaakt 
vanuit het perspektief van de zigeuner zelf, zijn gevoe
lens, zijn kijk op zijn en onze samenleving (KRO/ 
Ned. 1). 

V R I J D A G (10 sepü - Atletiek: E.K. in Athene. 
BRT 1 draait de Britse thriller Een sleutel voor de angst 
(Fear is the key) naar het verhaal van de specialist in het 
genre Alistair McLean (1972) met Barry Newman, Suzy 
Kendall, John Vernon e.a. Een herrieschopper in Loui
siana vlucht uit, de rechtszaal tijdens een zitting i.v.m. 
een misdaad waarvoor hij terecht moet staan en gijzelt 
de dochter van een oliemagnaat — Zangeres, aktrice, 
schrijfster Victoria Wood is de auteur van drie luchtige 
tv-films die door de Vara uitgezonden worden. De eer
ste in de reeks is 7a/ent Julie (Julie Walters) is op weg 
naar stad waar zij deel wil nemen aan een talentenjacht 
Zij wordt moreel gesteund door haar vriendin Maureen. 
Voor de start van de wedstrijd ontmoet Julie in de 
kleerkamer de begeleidende musicus, die haar ex-
verioofde blijkt te zijn met wie zij 9 jaar verkering heft 
gehad. Hij liet haar indertijd in de steek omdat zij in 
verwachting was en zich niet wou laten avorteren... 
(Ned. 1). 

In de jaren zestig kwam de Amerikaanse politie vaak in 
opspraak. Er werd een kommissie opgericht die de han
del en wandel van mogelijk korrupte politiemensen na 
moest gaan. En een kommissie heeft pas zin wanneer zij 
„slachtoffers" heeft en wanneer die er niet voorhanden 
zijn, moeten zij worden gemaakt Dat lot ondergaat poli
tieman Joe Longo, een doodeeriijke vent met een goeie 
staat van dienst Hij wordt zelf het slachtoffer van men
sen uit de kommissie die willen aantonen hoe korrupt de 
politie wel is... (Een kwestie van eer, van Jud Taylor, met 
Ben Gazzara, Paul Sorvino, Robert Vaughn). (Tros/ 
Ned. 2) 

verkiezingen 1982. - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Tweede Kamer
verkiezingen 1982. - 23.50 
Nieuws. 

NED 2 
18.05 Studio Sport extra - 18.35 
Sesamstraat — 18.50 Jeugdjour
naal. — 18.59 Kouwe kunstjes (fJ. 
- 1925 Kenmerk (info). - 20.00 
Nieuws - 20.32 Dynasty (fJ. -
21.20 Miami drugs war (dokj. — 
22.10 The Starmaker (tv-film). — 
2300 Teleac. — 2325 Nieuws. — 
23.35 Studio Sport 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. — 19.30 Nieuws. — 20.05 La 
chasse aux trésors (speO. — 21.10 
Jeux sans fronöères. — 22.40 
Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws — 20.35 Djibouti, de 
republiek in uniform (reportage). 
- 21.30 Jazz (Antibes). - 22.30 
Korte Franse films - 23.00 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws - 20.35 Bemard 
Lavilliers (koncerO - 21.40 Mr. 
Horn (tv-film). — 23.10 Nieuvi«. 

F 3 
19.40 Regionaal f)rogramma. — 
20.35 La soucoupe de solitude (tv-
film). - 22.10 Nieuws. - 22.40 
Encyclopédie audiovisuelle du ci
néma 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 üchtjahre 
(tv-film). - 22.00 Globus - die Welt 
von der wir leben (dokj. 

RTB 1 

ZDF 
21.00 HeuteOoumal. - 2125 Die 
Strassen von San Francisco (f J. — 
2220 Grune contra Wachstum. — 
23.05EK.atletiek. - 23.35 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.15 
Informatie en ontspanning — 
21.45 Humanitas tegen burgeroor
log. — 22.35 Ausser Rand und 
Band (film) — 23.50 Nieuws. 

LUX. 
20.00 Hitparade. — 21.00 Un sherif 
a New York (f J. - 22.30 Teaterma-
gazine. 

Donderdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
18.()0 De avonturen van Peter Se
lie. — 18.05 Er was eens... de mens 
(strip). — 18.30 Gezondheidsma-
gazine. — 19.07 Uitzending door 
derden (SP). — 19.45 Nieuws — 
20.10 Olivia Newton-John: Physical 
(show). — 21.00 Panorama — 
21.50 Het Valkenest (f J. - 22.35 
Sporttriburw. — 23.05 Nieuws. 

BRT 2 
15.45 E.K atletiek in Athene (repor
tage). — 19.00 Vinger in de pap. — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Wikken en 
wegen (konsumentenrubriek). — 
20.50 Première. - 21.40 EK. atle
tiek in Athene. — 22.10 Uitzending 
door derden (RAD). 

NED 1 
18.58 Nieuws - 19.00 Avro's top-
pop. — 20.00 Schieten of niet 
schieten (dokJ. — 20.50 Tekenen 
voor kunst (dokJ — 21.37 Nieuws 
— 21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 Studio Sport extra — 22.45 
Nieuws. 

NED 2 

17.55 Studio Sport extra - 1835 
Sesamstraat — 18.50 Jeugdjour
naal. — 18.58 Cijfers en letters. — 
19.25 De Sullivans (fJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Centennial (f J. — 
21 15 Brandpunt - 21 50 Alle ze
gen komt van boven (fJ. — 22.15 
Liegen om de waarheid (film). — 
22.50 Nieuws 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuwre. - 20.05 
Een wit blad m het familie-album 
(dokJ. - 20.30 Pile ou face (politie
film). — 22.10 Le carrousel aux 
images (filmmagazine). — 23.05 
Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Le truqueur 
(tv-politiefilm). - 2220 Federico 
Fellini (interview). — 23.15 Nieuwre. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Bon voya
ge (tv-film). - 21.50 Rock Palast 
festival. — 22.30 René Magritte. — 
23.15 Nieuwa 

F 3 
1920 Ciewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programm. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel). — 20.35 
Une femme fatale (film). - 22.15 
Nieuws — 22.50 Du carosse d'or 
au petit theatre de J. Renoir (dokJ 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.18 ARD-Sport 
extra (reportage). — 21 00 Bio's 
Bahnhof (show). - 22.30 Tages-
themen. — 23.00 Roman van een 
carrière (dokJ. — 0.35 Nieuws 

ZDF 
19.00 Nieuws - 19.30 Show-ex
press. — 21.00 Heute-Joumal. — 
21.20 De Ierse republiek (reporta
ge). — 22.05 Bolwieser (tv-film). — 
23.40 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Grosse Lüge 
Lylah Clare (filnrO. - 2220 Gene
zende magneten. — 23.05 Soap 
opera's. — 23.50 Nieuws. 

LUX. 
20.00 Dallas (fJ. - 21.00 Kijkers 
kiezen hun film. Oi: .La bande a 
Bonnot" of „Ouragan sur le C^ine". 

Vrijdag 
10 SEPTEMBER | 

BRT 1 
18.00 De avonturen van Peter Se
lie. - 18.05 Sesamstraat - 1820 
Klem. klein kleutertje. - 18.35 
Open school. — 19.07 Het vrije 
woord. - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Een sleutel voor de angst (avontu
renfilm). — 21.55 Première-magazi
ne. — 22.45 Nieuws. 

BRT 2 
16.30 E.K. atletiek in Atene. — 
19.15 Reter Bruegel (dokJ. — 
19.30 Lieve plantjes. - 19.45 
Nieuws — 20.15 De Forsyte saga 

(fJ. — 21.05 Stravinski (biografie). 
— 21.55 Uitzending door derden 
(Ooene Omroep). - 22.10 E K 
atletiek in Athene. 

NED 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 De wiWer-
nis leeft (dokJ. - 1950 De 7 van 
Blake (sf-f J. - 20.40 Wie in 't 
Nederlands wi zingea — 21.37 
Nieuws. — 2155 De overkant 
(film). - 2230 Film thuis. - 23.40 
Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Ivanfioe 
(f J. - 20.00 Nieuws - 2027 Een 
kwestie van eer (tv-film). — 22.45 
Aktua TV. — 2325 Nieuws. — 
23.35 Studio Sport extra 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 1930 Nieuws - 20.10 
De trottoirs van Manila (dokJ. — 
21.10 Le songe (toneeO. - 22.45 
Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuwa — 20.35 Télétheque 
(variété). — 21.35 Le refus et la 
peur (dokJ. — 22.30 Visvangst met 
vliegen (dokJ. - 23.00 Nieuw/s. 

A 2 
20.00 Nieuwre. — 21.35 Beroenrxte 
schnjvers (magazine). — 23.00 
L'Apprentissage de Duddy Kravitz 
(film). 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuvi«. — 19.40 
Regionaal programma — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speO. — 
20.35 Aktualiteitenrubriek. - 21.30 
Les terres neuvas (reportagefikn). 
— 23.05 Nieuws. 

ARD 
2000 Nieuws — 20.15 Die zarte 
Falie (film). - 22.00 Ekonomisch 
magazine. — 22.30 Nieuvi« uit 
Bonn. - 2300 Der Uriaub (tv-film). 
— 0.30 Nieuws. 

ZDF 
20.15 Der Alte (fJ. - 21.15 Atle
tiek. — 22.00 Heute-Joumal. — 
2220 Aspekte O^ultuur). - 23.05 
Sport am Freitag. — 23.35 Der 
Koffer in der Sonne (film). - 1.10 
Nieuws 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuvi/s. — 20.15 Nieuws uit Duits
land. — 21 00 Reden muss man 
miteinander. — 21.30 Gott und die 
Welt - 2200 Madame Cune (fJ. 
— 22.50 Kultuurgeschiedenis van 
de Basken (dokJ. - 23.35 Nieuvi«. 

LUX. 
20.00 Le riche et Ie pauvre (f J. — 
21.00 Les quatre cents coups 
(film). — 22.35 Automagazine. 

. Wetelïiks rn TV- Ek^pre-. 
Gary alias Arnold is op veert ien jaar een be roemde 
tv-vedette Maar achter het lachende snoet je gaat een 
d rama schui l Het zwar te jongetje van w o e n s d a g op de 
B R T IS ernst ig ziek 
Over Arnolds leven hebben zi jn e igen ouders een boek 
gemaakt Boe iend en waarhe idsget rouw. T V - E K S P R E S 
kocht er de auteursrechten van voor V laanderen Lees 
elke week in T V - E K S P R E S 

DE T R A G E D I E V A N A R N O L D . 
K o m t a l l één in T V - E K S P R E S ! 
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12 mj Kritisch b e k e l ^ 

„Alles is verbrand behalve mijn ideaal" 
Zopas verscheen, van de 
hand van Arthur de Bruyne, 
een vlot lezend boekje: „Lo-
dewijk Dosfel: een levens-
beeld". Het is goed dat van 
deze opmerkelijke voorman 
van de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd een nieuwe bio
grafie verschijnt Heel wat 
akties en uitspraken van 
Dosfel (1881-1925) blijven 
immers biezonder aktueel; 
vooral de eis tot zelfbestuur 
voor Vlaanderen. 
De auteur besteedt heelwat 
aandacht aan de cruciale 
vraag of Dosfel een aktivist 

was of niet De jurist Dosfel 
doceerde tijdens de Eerste 
Wereldoorlog aan de Gent
se universiteit Ook de on
menselijke en schandelijke 
repressie nadien en het pro
ces tegen Dosfel worden 
terecht uitvoerig behandeld. 
De Bruyne gebruikt hierbij 
vooral de metode van het 
kronologisch aaneenweven 
van citaten uit brieven en 
toespraken van en over Lo-
dewijk Dosfel. 
Het is geweten dat de schrij
ver van deze levensbe
schrijving een overtuigd 

Vlaams nationalist is. Hij 
legt hiervan getuigenis af in 
deze jongste publikatie. Bij 
momenten haalt dit engage
ment het evenwel op de 
nuchtere historische objek-
tiviteit Niettemin blijft dit 
werkje een waardevolle aan
winst in de boekenkast van 
elke overtuigde Vlaming. 
Hetgeen Dosfel einde 1922 
alle Vlamingen toewenste: 
„de wijsheid, het geduld — 
heel wat anders dan de lam
heid — de volharding, de 
moed om na de nederlagen 
nog met da bezieling voort 

Lodewijk Dosfel 
te ijveren, de onbaatzuchtig
heid, het zelfvergeten, de 
verdraagzaamheid ten op
zichte van ell(ander, de ver
gevingsgezindheid, het op
gaan naar het ideaal doch 
langs de veilige wegen der 
werkelijlfheid' heeft, meer 
dan honderd jaar na zijn 
geboorte, zeker ook nog zin. 
„-Opdat er in Vlaanderen 
een goed gezag zou l<o-
men-' (pvdd) 
Arthur de Bruyne, Lodewijk Dosfel: 
een levensbeeld, 100 fr. + 15 fr. 
port op rekening van Uitgeverij De 
Nederlanden vzw, Alfred Coolsstraat 
33,2020 Antwerpen: 403-3500611-57. 

Een nazomer vol folk, pop, jazz 
en kleinkunst 

De klassieke nazonner van sep
tember zette menig inrichter aan 
na de drukte nog wat te organize-
ren. Dit en ook volgend weekein
de staan er nog festivals op de 
agenda. Heiberg-folk verwacht te 
Kessel-Lo veel volk voor een vol
waardig programma in de stijl, de 
d'Ouwe Werf te Zwijndrecht-Ant-
werpen pakt uit met acht groepen 
uit Vlaanderen onder de titel „Bel
gium pop "82": T.C. Matic, Betsy 
Ball, Klang, Twee Belgen, Heart-
breal<, de öentse Machiries en 
Luna Twist, Rock Rally winnaars 
'82 de Clirome en de Parking 
Meters. Urbanus Van Anus en 

Tm-^T^-'^: ^ i S*, - .--Vf. .'>t \ V "S^...'L ^^...Tl^^'^ifiK^ ï^(Hft./„ 

Zaterdag 11 september 
van 10 tot 18 uur 

DANS-INFO-DAG 
De eerste informatieve 

Vlaamse dansmarkt met 
stands en dansdemonstratie 

d'Oude Kapel vzw 
St-Kwintensberg 84, Gent 

een paar andere „speciale gasten" 
zullen het ding tussendoor wel 
opvrolijken, samen met presenta
tor Jean Blaute. Inkom 360 fr., 300 
in voorverkoop. Maar het is te 
Dendermonde voor de twaalfde 
keer ook jazzfestival, met morgen 
vrijdag (3 sept) van 20 tot 2 u. in 
de morgen de Crecent City jazz, 
New Black Eagle, Luther Tucker, 
de grote Kenny Ball, en New Black 
Eagle, in tweede set 
Van bij ons dan zaterdag om 15 u. 
de Jeggpap New Orleans jazz
band, Birell Lagreme, het Monty 
Alexander trio, de Amerikaanse 
Bessie Griffin met een beurt rond 
Mahalia Jackson, en Wild BUI Da-
vis. Je komt erin voor respektieve-
lijk 300 en 400 fr. 
James Last is voor drie dagen in 
ons land, met vrijdagavond de 
„Elisabethzaal" te Antwerpen, za
terdag het Oostendse Casino, en 
sluit zondag af in de „Brielpoort" te 
Deinze. 

Hans De Booy: 
Sammy 

De prille nazomer bracht ook een 
eerste Nederlandstalig singeltje 
mee. Het is produktie van Hans 
Kusters, die aan Hans De Booy 
een eerste platenkans gaf nadat 
deze zelf eerder samenwerkte 
met Jan Decleir en Boudewijn De 
Groot Hans is Nederlander, die in 

Vermeulen, wiens invloed wel 
hoorbaar is. Het is een degelijk 
luisterplaatje geworden, „Een 
vrouw zoals jij" noemt het en het 
mag er zijn. Een stevige en gevoel
volle kennismaking, en de aanloop 
naar een fijn repertoire waarin 

ommekantje „Sammy" — zoals nu 
op plaat — ongetwijfeld een goeie 
kans maakt Hans De Booy heeft 
alles om een nieuw lichtpunt te 
worden aan het momenteel nogal 
duistere kleinkunst-firmament 

Ssrigrius 

In galerij 't Zunnewiel te Oostende 

De drie Vanhestes 

Hans De Booy, een Hollander in Vlaanderen... 

76 naar de sinjorenstad kwam 
studeren aan de Studio Herman 
Teirlinck, en er vooral van zangle
rares Lise Rollan veel opdeed en 
hem dan ook in die richting duwde. 
Hij startte een duo-kabaret met 
naam Cirkus Stupido, in de stijl 
van Neerlands Hoop, maar er zat 

te weinig toekomst in. In april j.1. 
werd hij mede-presentator van het 
BRT-jeugdprogramma „Toets", 
waarin hij vanaf september het 
muzikale gedeelte voor zijn reke
ning neemt Inmiddels maakte hij 
een eerste plaatje, geproduceerd 
door ex-Neerlands Hoop Bram 

Na de zomerse inaktiviteit organi-
zeert galerij 't Zunnewiel vanaf 4 
september a.s. een nieuwe kunst
tentoonstelling, met een hommage 
aan de „Drie Vanhestes", een rijke 
Oostendse artistieke dynastie. 
Voor de Oostendenaars zijn de 
Vanhestes geen onbekenden 
meer, maar toch is een kleine 
schets noodzakelijk. 
Wijlen vader Gustaaf Van Heste 
(1887-1975) was tijdlang de uitba
ter van café „'t MarKije" in de 
Ooststraat het typische vissers
kwartier van Oostende. 
Schilderen was zijn stokjsaardje 
en de gelagzaal fungeerde als 
atelier. En wat hij schilderde, kon
den zijn bewonderaars best inko
men! Want vis was zijn tema 
Geen stillevens, maar levende vis
sen evoluerend in hun natuurlijk 
element En verder: krabben, 
kreeften, schelpen en wieren, zee
sterren, kwallen en waterplanten.. 
In een bont palet in een rijke 
vloeiende-vibrerende stijl. 
Zijn kunst trok beroemde bewon
deraars aan. Michel De Gheldero-
de werd een persoonlijke vriend 
en tijdens een groepstentoonstel
ling prijkte zijn kunst naast die van 
Ensor. De ap|3el valt niet ver van 
de boom, en inderdaad, in het 
gezin Van Heste was dit ook het 

geval: t>eide zonen werden ook 
geroepen om het penseel te han
teren. 
Zowel zijn zoon Jorge als Bertje 
traden in de voetsporen van va
der. Allen zijn gepassioneerd door 
eenzelfde tema: het leven in de 
zee._ 
De vernissage heeft jslaats op 
zaterdag 4 september as. om 16 u. 
De tentoonstelling loopt tot 
20 september en is open op maan
dag, woensdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag, telkens van 16 u. tot 
19 u. 

Over te nemen 
Tandartspraktijk + tandtechn. 
labo te Brussel wegens ouder
dom. Eén van de beste van Brus
sel Klienteel 95 % Vlamingen. 
Alleen voor ernstige kandidaten 
Brieven redaktie „WIJ" nr 114. 

Te Koop 
Offset-drukmachine van partijaf-
deling wegens aankoop groter 
model Zeer goede staat en inte
ressante prijs. 
Formaat tot Folio 
Inlichtingen tel DRABBE. tel 
02-251.64.13 

Vijfde poëziedag te Blankenberge 
Nu zaterdag 4 september 
1982 organizeert het literai
re tijdschrift 't Kofschip in 
samenwerking met de stad 
Blankenberge haar jaarlijks 
poëziefeest 
Hieronder het programma 
(dat om 13u.45 begint) in 
het stadhuis van Blanken
berge: 
Om 14 u. 15: opening van de 
tentoonstelling van de kun

stenaars Livia Canestraro 
en Stefaan Depuydt door 
mgr. R.G. Maertens, rektor 
KULAK 
Om 14u. 45: filmische be
werking op het tema „Den-
ken(d) aan Vlaanderen" door 
de Cinó-Club Blankenberge. 
Om 15 u.: toespraken en 
voorstelling van de bundel 
„Denken(d) aan Vlaande
ren". Uitreiking van de „Poë-

zieprijs stad Blankenberge 
1982". 
Om 15u. 30: dichters dra
gen voor uit eigen werk: Rita 
Lommée draagt een selektie 
gedichten voor, onder muzi
kale begeleiding van de Ste
delijke Muziekschool-Blan
kenberge. 

Om 17 u.: poëzie- en boe
kenmarkt Receptie 

Doorlopend dia-voorstelling 
met voordracht selektie ge
dichten uit de bundel „Den-
ken(d) aan Vlaanderen", met 
medewerking van de VTB-
diakring „Blandia"-Blanken-
berge. 

Voor meer inlichtingen op 
het sekretariaat van 't Kof
schip, Vinkenlaan 11 te 1730 
Zellik (02-465.87.72). 
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Bij het afscheid van 
twee kampioenen 

Onze topsport inkasseert zware meppen. Al jaren wordt zij systema
tisch uitgedund, afgeslankt De grote kampioenen zijn zeldzaam 
geworden in Vlaanderen. Maar we hebben het dieptepunt blijkbaar 
nog niet bereikt Want in de voorbije dagen hebben ook Roger De Vla-
eminck, inmiddels vijfendertig geworden, en Fons Brijdenbach defini
tief gekapt met de topsport Roger blijft nog wel aktief als veldrijder 
en Fons loopt misschien ooit nog wel eens in klubverband. Maar meer 
zit er zeker niet meer in. 

Roger De Vlaemnck en Fone BrijdenbadM afscheid van twee groten. 
(Folo'a Mariifl) 

heeft hem zeker getekend en op 
alle vlakken tot voorzk:htigheld 
aangespoord. Ook het wederva
ren van zijn oudere broer Eric, 
ongetwijfeld de beste veldrijder 
die de wielersport ooit kende, 
heeft sporen in zijn hart en zijn 
geest nagelaten. Hij heeft er on
miskenbaar maar met grote mer>-
selijkheid onder geleden. 

Roger De Vlaeminck was inder
daad een kampioen als geen ande
re. Hij heeft altijd geweten dat hij 
de verbeelding van de massa (en 
van dio genes) beroerde. Hij heeft 
er de organizatoren met klinkende 
munt laten voor betalen. Roger, 
altijd en overal de volksjongen uit 
Eekk), mocht inderdaad meer dan 
de anderen. Omdat hij altijd op
recht en vrank voor zijn mening 
uitkwam en met gevoel voor rebel
lie de „gevestigde lichamen" in de 
wielersport — zowel de bestuurlij
ke als de sfxjrtieve — bestookte. 

De wegrenner Roger De Vlae
minck is geschiedenis geworden. 
Het is jammer voor het veloke 
maar het is kenschetsend voor 
zijn intelligentie en zijn moed dat 
hij zichzelf een pijnlijke neergang 
in het wereldkampioenschap heeft 
willen besparen. Roger De Vlae
minck zal later kunnen zeggen dat 
hij een kampioen was die in zijn 
laatste jaar nog een vooraanstaan
de rol speelde in nagenoeg alle 
voorjaarsklassiekers! En mogelijk 
wint hij In het veld nog de wereWö-
tel die hij, de wereWkampioen van 
Parijs-Roubaix, op de weg zeker 
een paar keer had verdiend. 

Fons Brijdenbach was een kam
pioen van een andere soort Atle
ten bewegen zich in een andere 
wereld dan wielrenners. De sport
liefhebbers brengen slechts spo
radisch belangstelling voor ze op. 

Ze werken en lijden vaak jaren
lang om een paar hoge pieken te 
kunnen halen. Bij die weinige top-

Roger De Vlaeminck laat in de 
wielrennerij een grote leegte na 
Veertien jaar lang was hij een 
absolute toprenner. Hij reed een 
schitterend palmares bijeen in een 
periode waarin Eddy Merckx de 
wielerspK>rt met rKX>it eerder ge
ziene overmacht beheerste. Ro
ger De Vlaeminck was de enige 
coureur die de kannibaal uit Meen-
sel-Kiezegem in grote ééndags-
wedstrijden kon verslaan wanneer 
hij dat echt wilde. 
Roger, een kampioen voor het oog 
en voor het hart, heeft zijn kxjp-
baan ongewoon lang kunnen rek
ken. Wellicht omdat hij beter dan 
wie ook de grenzen van zijn kun
nen vermocht te onderschelden. 
De Vlaeminck deed zichzelf zel
den geweld aan. Hij vermeed de 
gevechten waarin hij zich nage
noeg kansloos waande maar hij 
waakte er voor de volksgunst 
nooit te veriiezen. Hij was een 
begaafd akrobaat die jarenlang 
behendig de grenzen verkende 
van wat mocht en niet mocht van 
wat kon en niet kon. 
Zijn loopbaan bleef niet van dra
matiek gespaard. Hij was nog erg 
jong toen hij zijn onafscheidelijke 
kompaan Jempi Monseré op het 
asfalt van de Antwerpse Kempen 
zag sterven. Het tragische voorval 

gebeurtenissen mogen zij dan ook 
niet falen willen ze hun carrière 
enige allure geven. 

In dat moeilijke opzet Is Fons 
Brijdenbach zeker geslaagd. Hij 
was een der weinigen die in de 
veriengde spurt (de 4(X) meter) 
wist te schitteren op twee Olym
piades. Zijn absoluut hoogtepunt 
kende hij in Montreal. Hij liep er 
45.04 en greep net naast het 
brons. In Moskou (45.10) was hij 
nog ruim goed genoeg voor een fi
naleplaats. Brijdenbach zou in zijn 
loopbaan overigens vijftien keer 
tieneden de 45.5 dalen! 

De Limburger, die in 1972 bekend
heid verwierf toen hij Europees 
juniorenkampioen werd, kende 
ook veel miseries. Zoals vele spur
ters worstelde hij met een broos 
spierstelsel. Aanslepende kwetsu
ren beletten hem vaker op de 
voorgrond te treden. Brijdenbach 
heeft daar nooit veel drukte over 
verkocht Hij aanvaardde zijn tot 
met gelatenheid en verwerkte dik
wijls ongegronde kritiek. Hij Is wel 
vaker uit de vergetelheid opge
staan. Daarom klonk het ook zo 
overtuigend toen hij aankondigde 
met de topsport te willen kappen. 

Het lijden in stilte (en uiteraard 
zonder noemenswaardige finan
ciële komfjensatie) en de stress 
van de topevenementen zijn hem 
na al die jaren te veel geworden. 

Wij kunnen het best begrijpen. In 
onze zieltogende atletiekwereld 
zijn direkt geen opvolgers voor 
handen. En als we zeggen „direkt" 
stellen we ons zeer mild en begrij
pend op. Wij durven echt niet 
denken hoe het op de Europese 
kampioenschappen met onze „at
leten" moet! Dat het zover is kun
nen komen is zeker niet de schuld 
van de scheidende kampioen uit 
Limburg. Hij was wel bereid jaren
lang veel af te zien voor weinig 
vreugde. Want onze topatleten — 
en zeker zij die nooit „kompensa-
tie" konden of kunnen afdwingen 
in het vekJIopen — waren rKX)it en 
zijn nog altijd niet te benijden. 

Amerikaanse machtsgreep 
Het liet zich reeds voor een paar 
jaar aanzien en Roger Decoster 
heeft er herhaaldelijk voor ge
waarschuwd: de dag naderde 
waarop de Amerikaanse motor
crossers de macht zouden grijpen. 
Dat is dis inmiddels gebeurd: Brad 
Lackey werd wereldkampioen 
500 cc. voor André Vromans die 
desondanks op een schitterend 
seizoen mag terugblikken en 
Danny Laporte werd wereldkam
pioen 250 cc. voor Georges Jobé 
die dus andermaal als tweede ein
digde. Gelukkig was Eric Geboers 
wel onomstreden de t>este in de 
125 cc-

Er kan momenteel niet worden 
voorspeld hoe de motorcrosswe
reld zal reageren op de nieuwste 
ontwikkelingen. 
Zullen de Amerikanen gemakkelij
ker de lonende races in eigen land 
de rug toekeren om hun kansen in 
het wereldkampioenschap te ver
dedigen? Zullen de Europeanen, 
en meer tjepaald onze motorcros
sers, met verbetenheid en ambitie 
het tij proberen te keren?... 
Ons land bezit gelukkig nog altijd 
vele en goede motorcrossers. 
Meer bepaaki André Vromans 
mag tiekwaam worden geacht 
met sukses een gooi naar de 
wereldtitel te ondernemen. 
André Vromans — de leeriing van 
Decoster was eens een geducht 
brokkenrijder maar van die reputa-

André Vromans. 

tie wil hij t>lijkt)aar af — ging er it 
de voorbije maanden inderdaac 
geweldig op vooruit Hij werd Bel 
gisch kampioen en een waardig 
opvolger van André Malhert>e, de 
vroegere wereldkampioen die dui 
delijk gas heeft moeten terugne 
men. Vromans kan mogelijk vooi 
tegengewicht zorgen wanneer de 
Amerikanen moesten bes/u/ten 
massaal op de races om de we-
reldtitels neer te strijken. Zover is 
het natuuriijk nog niet maar het 
motorcross kan in de komende 
jaren besf boeiend worden en in 
de gegeven omstandigheden za 
de tielangstelling voor deze bij ons 
reeds populaire sporttak zeker 
nog toenemen. 

Put zonder bodem 
De wereldkampioenschappen 
baanwielrennen in Leicester zijn 
verleden tijd. Onze „pistiers", 
voor zover ze die naam nog 
mogen dragen, hebben er een 
pak slaag gekregen zoals nooit 
voordien. Ze kwamen er gewoon 
niet aan te pas. Ze mochten al 
erg blij zijn indien ze in de boch
ten niet onderuit schoven- We 
weten niet of we er moeten om 
lachen of huilen. 

Het is niet van vandaag dat kan 
worden vastgesteld dat de baan-
wielrennerij bij ons dood is. De 
jonge renners voelen zich niet tot 
het vak aangetrokken omdat het 
slechts in zeer uitzonderlijke ge
vallen nog enigszins lonend is. 
De tijd van de grote gala's in 
Antwerpen en Gent (en zelfs in 
Brussel) schijnt onherroepelijk 
voorbij. Het „vak" heeft zichzelf 
ten gronde gericht Midden al het 

Noppie Koch 's werelds beste 
gangmaker met amateur 
Mathe Pronk (foto upi) 

gejammer en geweeklaag wordt 
dit gemakkelijkheidshalve verge
ten. 

Sport moet geloofwaardig blij
ven om aan de tand des tijds te 
kunnen weerstaan. Er mocht in 
Leicester, waar bijwijlen echt kon 
genoten worden van het opge-
voerde spektakel, best eens aan 
herinnerd worden. Overigens 
maakte de Nederlander Venix, de 
wereldkampioen halvefond bij de 
profs, na afloop van de finale 
bekend dat hij en zijn gangmaker 
benaderd werden door de Ita
liaanse coach om de titel te .ver
kopen'. Venix, blijkbaar een en 
ander gewoon, stelde dat hij in-
zonder verbolgen was omdat 
ook zijn gangmaker (Koch) aan
gezocht werd voor „de transak-
tie*- Kun je dan verwachten dat 
wij ons over het gebeuren, dat in
derdaad best aantrekkelijk kan 
zijn, nog opwinden? Al het ge
zeur en gejank over het uitblijven 
van een degelijk opleidingsplan, 
over de gebrekkige onderne
mingszin van de baandirekteurs 
en over de nog afnemende be
langstelling — de televisie ten 
spijt — van de sponsors is zin
loos zolang bovengenoemde 
praktijken ook maar „denkbaar' 
blijven. 

Jarenlang heeft men op de pistes 
geknoeid zonder enig ontzag 
voor de betalende toeschou
wers. Het heeft lang geduurd 
vooraleer de brave man de wie
lerbaan de rug toekeerde. Maar 
het zou wel eens onwaarschijn
lijk moeilijk kunnen zijn om hem 
opnieuw de weg naar de velodro
me te leren vinden. Eén of twee 
keer per jaar naar een zesdaag
seavond kan nog net Niet om 
sport te bekijken maar om de 
vrienden nog eens terug te zien 
in carnavalsfeer. Zover is het 
gekomen en daar kan men zeker 
de betalende toeschouwer geen 
verwijt voor maken. 
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Nlaams Nationaal l^/eekbbd 6C§J 

in de Volksunie 
1 o oktober '82: nog 38 dagen... 
Over vijf weken is het zover: de gemeenteraadsverltiezingen van 
10 oktober 1982. De gemeenten zijn de eerste politieke leef kring, 
waarmee de burger geregeld te maken heeft Het zijn in grote mate de 
gemeenten die morgen gestalte zullen geven aan de Vlaamse 
maatschappij, in een eigen Vlaamse staat De Volksunie heeft de 
ambitie een onvervangbare rol te spelen bij deze vormgeving. De 
ambitie een Vlaams-nationale stempel te drukken op het gemeentelijk 
levenskader van het Vlaamse volk. 

, - /f*f 

Vanuit de krachtlijnen van het 
„Vlaams-nationalisme" willen wij 
een waarborg zijn voor de vrije, 
kreatieve ontwikkeling van elke 
Vlanning, nnaar tevens voor een 
genneenschap die steunt op socia
le rechtvaardigheid, zodat ook de 
zwakken gelijke kansen krijgen. 
y/Vij willen een gemeentebeleid vol
gens het samenhongheidsmodel. 
^ i j zetten ons af tegen een onmo-
jelijke samenleving, die op konflik-
en zou gebouwd worden. Daar-
jm moet de gemeentelijke over-
leid voortdurend zorg hebben 
/oor een sfeer van verdraagzaam-
leid én de kanker van de verzui-
ing bestrijden. 
De Volksunie wil ook een politiek 
'olgens het „federalistisch" begin

sel. Alles wat kan op gemeentelijk 
vlak en zelfs op dit van de wijk of 
buurt, moet dèór gebeuren. 
Voor de Volksunie is „demokratie" 
geen ijdel woord. Samen met de 
reële vatorizatie van het verkozen 
gemeenteraadslid, willen wij een 
beleki in volle openbaarheki en 
voortdurende dialoog met de be
trokken inwoners. 
De Volksunie wijst er uitdrukkelijk 
op dat de gemeenteraadsverkie
zingen niet los te maken zijn uit het 
breder politiek kader. Ook de 
kleurpartijen ontlenen hun macht 
aan de vele gemeentehuizen die 
zij beheersen. De Volksunie wil 

haar eigen macht in alle opzichten 
vergroten — Vlaanderen ten bate 
— door sterke stellingen in te 
nemen op gemeentelijk vlak. Een 
stevige bond van Vlaams-natio
naal bestuurde gemeenten is een 
waarfc)org voor Vlaamse welvaart, 
tegen Belgische armoede. 
Ondertussen kregen alle kaderle
den en mandatarissen reeds een 
map over de gemeenteraadsver
kiezingen van 10 oktober 1982. 
Ter herinnering vermelden wij hier 
nog even wat in die map steekt 
Het betreft een bundeling van de 
meest essentiële en dwingende 
inlichtingen voor die verkiezingen. 
Geïnteresseerden kunnen deze 
map nog steeds verkrijgen op het 
algemeen sekretanaat Barrika-
denplein 12 te 1000 Bmssel (02-
219.49.30). 

1. De gemeente: bouwsteen van 
de Vlaamse staat — VU-pro-
gramma voor de gemeenteraads
verkiezingen 1982. 
Z Richtlijnen propaganda 
3. De gemeenteraadsverkiezin
gen en de wet — de jongste 
wetswijzigingen en het tijdschema 
komen hier aan bod. 
4. De gemeenteraadsverkiezin
gen en de VU-statuten — een 
overzteht van de voornaamste sta
tutaire bepalingen in vert>and met 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
5. Enkele praktische inlichtingen, 

Aktie 
„Hart van Brabant" 

van start 
De gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober naderen nu 
snel. Overal worden lijsten opgesteld, verkiezingsprogram
ma's bijgeschaafd, mensen aangesproken en_ fondsen 
verzameld. 
In binnen-Vlaanderen lopen deze aktiviteiten vrij vlot maar 
in de Vlaamse randgemeenten rond Brussel en in de 
hoofdstad zelf is vooral het verzamelen van de nodige cen
ten geen gemakkelijke bedoening. Daarom heeft de Volks
unie de aktie „Hart van Brabant" op poten gezet en wil 
centen verzamelen om de VU-verkiezingscampagne van 
10 oktober 1982 in het hartje Brabant een stevige steun te 
geven. De omhaling tijdens het jongste VU-kongres te 
Antwerpen is het sfartcijfer dat moet groeien van week tot 
week. 
„WIJ"-lezers, VU-afdelingen, sympatizanten die echt willen 
dat Vlaanderen stand houdt en_ vooruitgaat in het hart van 
Brabant kunnen aan deze oproep niet voorbijgaan. 
Vandaag nog storten voor aktie „Hart van Brabant" op nr. 
435-0259601-12 van Volksunie, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. 
Met hartelijke dank! 

onder meer over de posttarieven. 
6. De Volksunie in 198Z 
7. Artikels voor Streekpers en 
Propaganda. 
8. Reglement posttarieven tijdens 
de komende gemeenteraadsver
kiezingen. 
9. Uittreksels Staatsblad van be
langrijke bepalingen en richtlijnen 
i.v.m. de gemeenteraadsverkiezin
gen. 
10. Nota betreffende de begro
ting '83. 
11. Cijferdossier juli 1982. 
12. Getuigen bij de gemeente
raadsverkiezingen. 
Wij stippen nog even drie belang
rijke wijzigingen aan met betrek
king tot de gemeenteraadsverkie
zingen: 
a) Denk er aan dat voor élke 
kandidaat een nationaliteitsbe-
wijs moet ingediend worden sa
men met de lijst Dringend aanvra
gen! 
b) De bepalingen over de vol
machten werden gewijzigd: enkel 
familieleden tot in de tweede 
graad kunnen van een volmacht 
gebruik maken, d.w.z. echtgeno
ten, ouders<|rootouders, broers
zusters en kleinkinderen. 
c) De „zes-maanden-regel* veran
derde ook. De stand op 1 augus
tus van het bevolkingsregister 
dient tot grondslag voor het opma
ken van de lijst van de gemeente
raadskiezers. 

Tijdsbestekken in acht te nemen 
bij de gemeenteraadsverkiezin
gen van zondag 10 oktober 1982. 
Wij zullen u wekelijks een herha
ling brengen van de tabel der 
tijdsbestekken en verrichtingen. 
Ter herinnering-. 

„De verbeelding 
aan de macht!" 
De woelige Parijse studenten schilderden deze slogan — uiteraard in 
het Frans — op de muren van de eerbiedwaantge Sorbonne-
universiteit 1968 is evenvi/el lang vervlogen Of toch niet?- Hoogst
waarschijnlijk bevinden zich onder de VU-kanMaten een aantal 
„erfgenamen" van deze oproerlingen Daarom vragen wij dat alle VU-
kandidaten of afdelingen één eksemplaar van hun propaganda zouden 
opsturen nao" de redaktie van dit weekblad. Het komitee van 
redakteurs zal uit deze foklers, kaartjes of boekjes een eigenzinnige 
keuze maken en de, naar hun mening, meest originele en spitsvorxSge 
publiceren. 
U hebt dus de k»ts dat uw pamflet in „Wij" wordt afgedrukt en 
bovendien kan uw voorbeekl kispirerend werken voor andere VU-
kandklaten. Stuur dus ab de sodemieter uw propaganda tav. PVDD 
naar: Wij-Vlaams hJationaal Weekblad, Banikadenplein 12 te 1000 
Brussel. 

Tijdsbestekken en verrichtingen 
Zaterdag 4 september: laatste 
dag voor de bekendmaking in het 
Belgisch Staateblad van de tabel 
van de verenigingen en de over
eenstemmende letterwoorden 
(G.K.W. ar t 22 bis). 
Zondag 5 september: laatste dag 
voor de verzending door het kolle
ge van burgemeester en schepe
nen van 2 echt verklaarde uittrek
sels uit de kiezerslijsten opge
maakt per stemafdeling, hetzij aan 
de voorzitter van de rechtbank, 
hetzij aan de vrederechter 
CG.K.W. ar t 9, 1ste lid). 
Nog dezelfde dag: aanstelling 
door de vrederechter van de voor
zitter van het hoofdstembureau in 
iedere gemeente buiten de kan
tonhoofdplaats. Verzending door 
de vrederechter van de uittreksels 
der kiezerslijsten aan deze voor
zitters, zo hij ze reeds ontvangen 
heeft (G.K.W. ar t 11 en 9,2de lid). 

Dinsdag 7 september: laatste dag 
voor het afkondigen van het be
richt door de voorzitter van het 
hoofdstembureau waarbij de da
gen en uren bekend gemaakt wor
den voor het ontvangen van de 
voordrachts- en bewilligingsakten 
van de kandidaten en de aanwij
zing van de getuigen bij de stem
bureaus (G.K.W. ar t 22). 
Vrijdag 10 september: begin van 
de periode waarin het kollege van 
burgemeester en schepenen on
middellijk uitspraak doet over elk 
bezwaar dat ten minste 8 dagen 
voor de verkiezing is ingediend 
(art 25 K.W.BJ. 

Zaterdag 11 en zondag 12 sep
tember van 13 tot 16 u.: dagen en 
uren voor het indienen van de 
voordrachts- en bewilligingsakten 
van de kandidaten, alsmede voor 
de aanwijzing van de getuigen bij 
het hoofdstembureau. 
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van 1 september tot 14 december 1982 

GROOTSE JOBILEOMWEDSTRU 

Permeke Molen 

met medewerking van 

ffiXSe»v*\MW. KRANEN 
MICHIELSENS l »Nlil I I LM .ID^.AI 1 ISJ. ÜXli ANIWEHCEN 

KOOP BIJ ̂ m EN WIN UW 
FORD SIERRA 

waarde 260.000 F 
25°o BTW ten laste van de winnaar 

of win als tweede prachtprijs een 

ITT KLEUREN-TV 
type 3442 - waarde 30.950 F 

SS^o BTW ten laste van de vmnnaar 

VERDER NOG TALRIJKE AANKOOPBONS TER WAARDE VAN 5.000 F - 3.000 F - 2.000 F - 1.000 F 

Wedstrijdreglement 
Telkens U bij S K M tussen 1-9-82 tot en met 14-12-82 een aankoop 
hetzij dames-, heren- of kinderkledi) van 5 000 F verricht bekomt U aan de 
kassa van S K M een deelnemirrgsformulier 
BIJ elke schijf van 5 000 F bekomt U een deelnemingsformuiier Koopt U bv 
voor 15 OOG F dan hebt U recht op 3 deetnemingsformutieren 
Iedereen mag aan deze wedstrijd deelnemen behalve personen die bij 
S K M te werk gesteld zijn 
Alle deelnemingsformulieren moeten voor 14-12-82 te 19 u in de daartoe 
bestemde bus gedeponeerd worden Deze bus bevindt zich m de koffies
hop van S K M 
Deze wedstrijd staat onder toezicht van deurwaarder Georges Van Backle 
Elk deelnemingsformuiier bevat dezelfde 3 hoofdvragen en een schif-
tingsvraag 
De antwoorden op de vrager, moeten duidelijk en in hoofdletters ingevuld 
woruen 

10 

11 

12 

Bil meerdere juiste antwoorden zal het lot door trekking onder toezicht van 
deurwaarder G Van Backle de gelukkige winnaars aanduiden 
De pn|suitreiking heert plaats op donderdag 16 december te 20 u in de 
showroom van Permeke Motors hoek Jan van Rijswycklaan en 
Boomsesteenweg te Antwerpen 
De iijst der winnaars zal in de showrooms van S K M en Permeke Motors 
alsmede in de plaatselijke bladen kenbaar gemaakt worden 
De winnaar van de Ford Sierra is het toegelaten een andere Ford wagen te 
kiezen mits opleg van het verschil in katalogusprijs De winnaar zal in geen 
geval aanspraak kunnen maken op een vergoeding in speciën De winnaar 
dient zijn wagen uiterlijk een maand na het afsluiten van de wedstrijd te 
bestellen dus tot en met 15 januan 1983 Een bestelling na deze datum zal 
in geen geval aanvaard worden 
Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk en over deze 
wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd 

VOORALEER AAN DEZE WEDSTRIJD DEEL TE NEMEN ENKELE NUTTIGE TIPS 

• BIJ een bezoek aan Succes Kleding Meyers hoeft U enkel goed uit uw 
ogen te kijken en dan vindt U gemakkelijk het juiste antwoord op de 

dne hoofdvragen 
• Succes Kleding Meyers wil zijn klanten steeds het beste geven, daarom 

koos hij de revolutionaire Ford SIERRA 1983, de luxe-wagen met 
vijf deuren de nieuwste supercreatie van Ford 

Vooraleer deze superwagen officieel op de 
Europese markt wordt gelanceerd heeft Succes 

Kleding Meyers deze wagen reeds als 
allereerste op de Belgische markt bij Permeke 

Motors Jan Van Rijswycklaan te Antwerpen, 
aangekocht 

• U hebt echt een reële kans om een 
prachtprijs te winnen In deze 

wedstrijd zijn de pnjzen inderdaad met te verdelen tussen tienduizenden, 
honderdduizenden personen, maar tussen de klanten van Succes Kleding 
Meyers 

, Moest echter het lot U met gunstig zijn en U geen pnjs zou winnen, 
dan komt U nog als winnaar uit deze wedstnjd, want U hebt dan toch 
tegen de voordeligste prijs een modieus kledingsstuk gekocht van 
onbenspelijke kwaliteit en afwerking 

I Koop tussen 1 september en 14 december 
1982 bij Succes Kleding Meyers en de kans 
IS groot dat U de gelukkige winnaar wordt 
van een Ford SIERRA 1983, door Permeke 
Motors geleverd, of van een prachtige 
KLEUREN-TV ITT door de gekende firma 
Hilleware geleverd 

^/r^ 

SUCCES KLEDING MEYERS 
k̂  iT i ' i 

OPEN : «II* w«rkdag«n van 9 tot 19 uur - vrijdag koopjasavond tot 21 uur - zatardag van 9 tot 18 uur 
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VU-Diest vol vertrouwen naar 
verkiezingen 

Volgende 27 kandidaten staan als één 
ploeg klaar om de zware kiesstnjd in 
Diest aan te vatten. Ons programma 
wordt in 8 hoofdtema's naar de bevol
king gebracht: 

1. Een biblioteek. 
2. Diest » Toerisme. 
3. Ieders woord dient gehoord 

4. Allen gelijk in stad en wijk. 
5. Bereikbare winkels. 
6. Tof bekeken als jongeren spreken. 

7. Een stad met een hart 
8. Geen Bommen! 

De volledige tekst van het programma 
is verkrijgbaar bij Paul Cresens, Aza
lealaan 2 te 3295 Schaffen. 

Met diepe droefheid melden familie, vrienden en gewezen personeels
leden het overlijden van 

DE HEER 

Gustaaf Morael 
Aannemer van bouwwerken 

Geboren te Veurne op 21 maart 1902 
en overleden te Ukkel op 6 juli 1982 

Met zijn enorme werkkracht bracht hij de firma, die zijn naam droeg, 
tot grote bloei. 

Als overtuigd Vlaming steunde hij gedurende vele jaren onbaatzuchtig 
het Vlaams verenigingsleven te Brussel. 
De begrafenis heeft plaatsgehad in intimiteit 
Dit bericht geldt als kennisgeving. 
Kastanjestraat, 1190 Brussel (Vorst). 

1. Dirk Van De Weyer, inspekteur, 
Molenstede; 2. Renaat Rijnders, onder
wijzer, Diest; 3. Frans Seurs, advokaat 
Diest; 4. Herman Brems, onderwijzer. 
Schaffen; 5. Agnes Celis, huisvrouw, 
Molenstede; 6. Roger Coomans, auto-
voerder-mecanicien, Deurne; 7. Staf 
Schellens, handelsreiziger, Webbe-
kom; 8. Rik Rondou. magazijnier. Kag-
gevinne; 9. Claire Bollen, huisvrouw. 
Schaffen; 10. Roger Van Herck. her
bergier, Diest; 11. Willy Claes, leraar. 
Schaffen; 12. Raymond Van Compel, 
bediende, Molenstede; 13. Edward Pe-
remans, aannemer. Schaffen; 14. Mar
griet Witters, huisvrouw, Diest; 15. Paul 
Cresens, leraar. Schaffen; 16. Marie-
Paule Somers-Moons, huisvrouw, Mo
lenstede; 17. Pierre Geelen, tech. be
diende, Diest; 18. Jos Ariën, arbeider, 
Deurne; 19. Juliaan Lauwereins, 
schrijnwerker, Diest; 20. André Pee-
ters, landbouwtechn., Molenstede; 21. 
Amanda Sels-Belmans, huisvrouw, 
Diest; 22. Greet Laureyn-Weckx, be
diende, Diest; 23. Jéroom Vandemeu-
lebroecke, vleesbewerker. Schaffen; 
24. Georges Hermans, banketbakker, 
Diest; 25. Gust Vandenwijngaert, ge
pensioneerde. Schaffen; 26. Dirk Lam-
brechts, leraar, Diest; 27. Hilde Core-
mans, kinderarts, Molenstede. 

Gastronomie en l(unst te Mollem 
Op 5 september 1982 ncht de afdeling 
Volksunie Mollem-Kobbegem een fes
tijn in waar jong en oud plezier zal aan 
beleven! Gastronomische geneugten 
zullen er samengaan met kunst! 
Wat de gastronomie betreft bieden wij 
ü aan: Vlaamse hutsepot spitjes met 
Provengaalse saus en een roomdes-
sert Dit alles wordt vergezeld van 
geuze en kriek uit het goede Pajotten-
and en andere aangepaste wijnen en 
jieren. 
Poch gaat de aandacht vooral naar de 
afdeling kunst Truus Coumans is een 
beeldend kunstenares en komt uit Ne
derlands Limburg. Zij zal de hele dag 
aan het werk zijn in de feestzaal „De 
Welkom" te Mollem. Truus is een écht 
natuurtalent Na een korte kennisma
king met de volksakademie ging zij al 

vlug haar eigen weg. Intussen heeft zij 
reeds heel wat beroemdheden in 
beeld gebracht werd zij ontvangen op 
het paleis in Soestdijk door koningin 
Juliana, was zij driemaal gedurende 

een maand in Amerika om ook daar 
aan kinderen het boetseren aan te 
leren, enz... Kortom, met Truus Cou
mans kennis maken, maakt u een 
onvergetelijke ervaring rijker! 
Verder zullen er gedurende heel de 
dag muzikale attrakties zijn zoals bv. 
orgelspel door de 15-jarige Patrick 
Meert van Mollem, om 13 u. een optre
den van Daniel Jacobus van Asse met 
plezierige liedjes uit eigen repertoire. 
Om 18 u. zullen met regelmatige tus
senpozen twee koren optreden, nl. De 
Zangvereniging Cecilia uit Peutie en 
Crescendo uit Merchtem. Zij brengen 
leuke, vlotte melodietjes uit musicals, 
romantische liederen uit Duitsland en 
nog vele andere. Ook zal er gelegen
heid zijn tot samenzang. 
De zaal gaat open om 11 u. 30. 

Federatie van 
Vlaamse 
vrouwengroepen 
bereidt verkiezingen 
voor 
Verschillende FW-afdel ingen organi-
zeren volgende voordracht-diskussie-
avonden: 

Kortr i jk C7 september): Verkiezingen; 
hoe worden ze georganizeerd? Hoe 
wordt geteld? Spreker: Erik Vande-
walle. 

Roeselare (15 september): Verkiezin
gen (zie boven). Spreker: Guido Ver-
reth. 

Qent (15 september): Verkiezingen 
(zie boven). Spreker: Nand Vanden 
Kerkhove. 

Gent (20 oktober): Feitelijke macht
hebbers in België. Spreker nog niet 
bepaald. 

De kursussen en andere uitgaven van 
de F W zijn eveneens bij ons te 
verkrijgen: 
— De struktuur van de gemeente. 
— De werking van de gemeenteraad 

(M.L Thibaut). 
— Gemeenteraadsverkiezingen. 
— Vrouw en politiek. 
— Belang van de gemeente; belang 

van een goede gemeentepolitiek. 
— Feitelijke machthebbers in België. 
— Een zestal nieuwsbrieven. 

Voor alle inlichtingen bent u welkom 
op het FW-sekretariaat van 9-12 u. en 
van 13-17U. Telefoon: 091/23.38.83. 

Sociaal dienstbetoon senator 
Walter Peeters 
Dendermonde 
1ste Zaterdag: 9 u.-10 u.: Sombeke-
Waasmunster, mevr. Leona De Lam-
|3er. Dries 26 Sombeke. 
10 u. 30-11 u. 30: Zele, k>kaal „De 
Klodde" (naast de Pallieter). 
2de Zaterdag: 8 u. 30-10 u.: ten huize 
van senator Peeters, Nijverheidsstraat 
64, 9160 Hamme. 
10 u. 30-11 u. 30: ten huize van Wwe. 
Van Biesen, Brusselsesteenweg 145 
Lebbeke. 
12 U.-13 u.: Buggenhout 't Varkenskot 
Krapstraat 
3de Zaterdag: 10 u.-ll u.: Wet terea 
lokaal Vlaams Ziekenfonds S.D.D., Ja
gersstraat 2. 
11 u. 30-12 u. 30: Kalken-Laame, ten 
huize van afwisselend Chris Van 
Acker, Kouterdreef 24 Laarne. 
André De Rijck, Pennemansbaan 24 b 
Kalken. 
4de Zaterdag: 8 u. 30-10 u.: ten huize 
van senator Peeters, Nijverheidsstraat 
64, 9160 Hamme. 
10 u. 30-11 u.: Schoonaarde, ten huize 
van OCMW-raadslid Herman Van Den 
Abbeele, Losweg 11. 
11 u. 30-12 u. 30: Overmere, café „De 
Boerenkrijg", rechtover de kerk. 
ledere 1ste en 3de zondag van de 
maand zitdag in 't Vestje, Oude Vest 
129 te Dendermonde, van 11 u.-12 u. 

Waasland 
1ste Zaterdag: 14 u.-15 u. Lokeren, 
café „De Groene Poort", Mark t 
3de Zaterdag: 14 u.-15 u.: Temse, café 
„Cambrinus" (hoek Kasteelstraati. 

15 U.-16 u.: Bazel, ten huize van ge
meenteraadslid Denert Rupelmonde-
straat 90. 
16 U.-17 u.: Kruibeke, ten huize van ge
meenteraadslid Kamiel Van Mieghem, 
Bazelstraat 89. 
4de Zaterdag: 14 u.-15 u.: Stekene, 
café „'t Straatje," Heistraat 
15 U.-16 u.: De Klinge, ten huize van ge
meenteraadslid Robert Van Duyse, 
Trompwegel 72. 
ledere 2de en 4de zondag van de 
maand zitdag te Sint-Niklaas in lokaal 
„Steenstrate", Nieuwstraat 86, van 
11 U.-12 u. 

Zandbergen, Idegem, 
Grimminge, 
Smeerebbe, 
Vloerzegem 
aan tafel 
Op zondag 12 september richt de af
deling haar jaartijks Volksunie-etentje 
in. Dit gaat door van 11 u. tot 20 u. in de 
zaal „Die Crone", Dorp te Idegem. 
Er is keuze tussen: kip-groenten en 
frieten of zeevruchtenschotel en frie-
t ea 
Prijs: 200 fr.; kinderschotel: lOOfr. 
Iedereen is welkom. 
Kaarten te bekomen bij Achiel Ronsijn, 
Willy Duffeleer, André De Bonre, Rudy 
Luystermans, Piet Vanderpoorten en 
Staf Van Der Biest 

Wij in de Volksunie 

BRABANT 
SEPTEMBER 

3 LEUVEN (Arr.): VU-arrondissementsraad om 20 u in lokaal 't 
Broeck, Broekstraat 37, Leuven. Agenda: gemeenteraadsverkie
zingen. 

4 VILVOORDE: Gastronomisch weekeinde in domein 3 Fonteinen. 
Stand FVV. Ook op 5 september. 

5 ELEWIJT: Kruidenwandeling. Samenkomst om 14u. 30 „In den 
Hert", Kerkplein. 

6 LEUVEN: Ter gelegenheid van Leuven-kermis opendeurdag in IJ-
zerbedevaartwinkel. Parijsstraat 34. Vlaams Nationaal Boeken
fonds volledig aanwezig. 

9 HERENT-VELTEM-WINKSELE: Algemene VU-ledenvergadering 
en voorstelling van kandidaten. Om 20 u. in zaal Aroma, Mechel-
sesteenweg 471. 
GROOT-ZEMST: VU-verkiezingsbal in zaal „FVins Leopold". 
HALLE: VU-eetfestijn vanaf 17 uur in de parochiezaal Sint-Ro-
chus, Melkerijstraat 74. 
Ook op 12/9 vanaf 12 uur. 
VLEZENBEEK (ST.-PIETERS-LEEUW): Grote Vlaamse kermis 
vanaf 14 uur in de hovingen van dr. Gillis. Inkom 50 fr. 
WEMMEL: Voorstelling van VU-kandidaten en programma om 
20 u. 15 in zaal „Hooghuis". 

LONDERZEEL: grootse feestavond door Hertog Jan van Bra
bant. Om 20 u in het Egmontcomplex Orkest Spike. 
WEMMEL: Haantjesfeest in zaal „De Nachtegaal" vanaf 19 uur. 
Ook op 25/9 vanaf 18 uur en op 26/9 van 12 tot 16 uur 
EPPEGEM: 18de Nacht van Eppegem in zaal Rubenshof. Voor
stelling van VU-kandidaten door algemeen voorzitter Vic An-
ciaux. 

11 
11 

11 

14 

18 

24 

25 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

lustrerie 

Openingsuren: 

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

k l e i n m e u b e l e n 
g e s c h e n k a r t i k e l e n 

Zaakvoerder 

Stdf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

VU-lijst Meise-Wolvertem-üppem 
1. Frans Kerremans (Wolvertem-Ne-
rom); 2. Herwig Cornells (Meise); 3. 
Wim Pas (Meise); 4. Roel Van der 
Stighelen (Meise-Wolvertem); 5. Mau
rice Passchijn (Meise-Limbos); 6. 
Frans Van Caesbroeck (Wolvertem-
Nerom); 7. Kris De Mars (Wolvertem); 
8. Myriam Vander Veken (Oppem); 9. 
Suzanne Paesmans (Meise); 10. Ma-
rie-Josee De Cock (Wolvertem); 11. 
Anne-Marie Voets (Meise); 12. Maria 
Moernaut (Wolvertem-Rossem); 13. 
Frangois Janssens (Wolvertem); 14. 

Frans Steylemans (Meise-Eversem); 
15. Emiel De Valck (Wolvertem); 16. 
Roger Bogemans (Wolvertem-Nerom/ 
Meusegem); 17. Wilfried Roelens 
(Meise-Eversem); 18. Frans Segers 
(Wolvertem-lmpde); 19. Jaak Wouters 
(Meise); 20. Gust De Buyser (Wolver
tem); 21. Paul Potoms (Meise-Ever
sem); 22. Stefaan Philips (Wolvertem); 
23. Frans Van Gyseghem (Wolvertem-
lmpde); 24. Jos Vergaelen (Meise); 25. 
Noël Catry (Meise-Wolvertem). 

OOST-VUUNDEREN 

' Zuid): Jaariijks visfes-

SEPTEMBER 

4 KRUISHOUTEM: bal Gaby Corijn om 20 u. in zaal Rembrandt. 
Medewerking van radio Tequela met de bijbehorende Drive-in-
show. Gaby Corijn is 3de kandidaat opo de koalitielijst PVV-SP-
VU. 

5 IMPE: plechtige eucharistieviering om 11 u, voor overleden Z.B.-
kameraden en families. Daarna middagmaal in zaal Edelweiss te 
Lede. Gastspreker: kamerlid Jan Caudron. 

5 GENT (Centrum-Brugse Poort • Mulde • 
tijn te Vurste om 11 uur. 125 fr. 

11 ST.-AMANDSBERG: „Funky Dunky Dansparty '82" (nav. de 
„ezelsfeesten" op de H. Hartwijk) in zaal „Tijl", Klinkkouterstraat 
72. Met de Music en lightshow van „Studio Rotatk>n Music Po
wer". Inkom 60 fr. Vanaf 20 u. 30. 

12 ERPE-MERE: Groot eetmaal in het „Hof ten Dale", Keri<veld8traat 
31 te Mere van 11 u. 30 tot 14 u. en van 17 tot 19 u. Volw. 180 fr. 
Kinderen tot 12 jaar 100 fr. 

18 OUTER-LEBEKE: Veri<iezingsbal van VU-Groot-Ninove met 
voorstelling van de kandidaten . Orkest „The Honey's" en 
plaatselijke vedette Anja. Vanaf 20 u. 30. 

18 GENTBRUGGE-LEDEBERG: Souper gevolgd door gezellig sa
menzijn in de stedelijke feestzaal. Kerkstraat 27 te Gentbrugge. 
Vanaf 20 uur. 260 fr. per persoon. 

24 GROOT-GENT: VU-verkiezingsmeeting Groot-Gent om 20 uur in 
het I.C.C, Citadelpark te Gent Gastspreker: alg. voorzitter Vk: 
Anciaux. 

25 MOORSEL-MELDERT: Grootse dansavond vanaf 21 uur in de 
hovingen van „Oen Ast". 

26 MOORSEL-MELDERT: Groot mosselfeest van 12 tot 20 uur in 
de hovingen van „Den Ast". 

26 GROOT-GENT: Fietseling. Samenkomst om 11 u. 30, E.G.W„ 
Graaf Van Vlaanderenplein; alwaar sk>ttoespraak door Koen 
Baert provincieraadslid. 
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lepel & vork... 
^ 

C a f e H e t V l a a m s H u i s 

bij Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-79 70 84 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Herberg 

„De 7 Zaligheden" 

Sleutelstraat 2 
(hoek Nationalestraat) 
Antwerpen 
Tel 031-340586 

Mogelijkheid tot kleine etentjes 

D o r t m u n d e r 
T h i e r B r a u - h o v e n 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-228672 
Kon Astndlaan 85, KONTICH 
Tel 031-573032 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 15 36 
Grote parkeerterreinen zalen vrij 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis-
steiner Sprudel goed en goed
koop eten 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel 015-71 1549 

Wijnimport HERMAN 
Douane stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 

Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6/57 12 

• • U 1010.1980 ^ ^ -^ 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 2148 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

Lokaal 

„'T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
DE B R A U W E R 
D* familiezaak mat traditia. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

DE PUS 
GEBROEDERS 

Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052-21 16 06 

Algemene voeding bieren wijnen 
likeuren Rechtstreeks invoer Duit
se en Franse wijnen 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
Demokratische prijzen 
Uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen Tel 031 818841 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

K o f f i e b r a n d e r i j 

SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tel 02-532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

H o t e l - r e s t a u r a n t - p u b 

Tower Bridge 
o p 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
Rest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef -1- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Banketbakker i j 
AIMTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Mounts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van De Per'otei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031 36 56 54 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis "t Voske 

Verbertstraat 145-147 
2!20 Schoten, 031-5841 76 

WIJ verzorgen al uw feesten 

C a f e D e T o e k o m s t 

Kauwstraat 43 
9560 Sint-Lievens-Esse 
Tel 054-50 0649 

Vdlidenngscentrum LOTTO 
cicinncming tot donderdagavond 
24 uur 

C A F E - F R I T U U R 

D E S N O E C K 
Elie van Laere 

en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30 0653 

Café Taverne Ten Doolaert 
P u t s e b a a n 6, K e e r b e r g e n 

Te l . 0 1 5 - 5 1 . 6 6 . 5 4 
Special iteit: Paling in 't Groen 
Eigenaar-uitbater Mar ina en Kamiel D e Roover-Van W e s e -
mael 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

Vlaamse Kring Scheidemeeuw stelt kunstboek voor 
De Vlaamse Kring Scheidemeeuw is 
een kutturele vereniging die sedert 
ruim twintig jaar werkzaam is is Zwijn-
drecht en Burcht en heeft reeds lang 
voor de samenvoeging van beide ge
meenten een aantal gemeenschappe
lijke aktiviteiten mogelijk gemaakt De 
bedoeling van de VK-Scheldemeeuw 
IS het stimuleren van Vlaamse kulture-
le aktiviteiten van eigen bodem in deze 
gemeenten 
Op 17 september wordt de nieuwste 
verwezenlijking van deze vereniging 
aan het publiek voorgesteld, nl het 
boek „Van 't Vlaamsch Hooft en 
Vlaamse handen - Rastisch werk uit 
Zwijndrecht en Burcht" 
Dit boek zal wellicht uniek zijn in zijn 
soort Het bevat een overzicht van de 
plastische kunstenaars, die in de fusie

gemeente Zwijndrecht geboren zijn, 
aktief zijn of geweest zijn, naast een 
uitgebreide kunsthistorische monogra
fie van de hand van lic Roger Geerts, 
over de rol van de gemeenten in de 
plastische kunst 
Deze histonsche studie start in de 
15de eeuw met een anonieme minia
tuur, handelt vervolgens o a over Al
fred Ost Frans Hens, de calvinistische 
dominee Jacob Van üere. over P-P 
Rubens, over Henn en Constant Per-
meke tot zij eindigt op de huidige dag, 
met een bespreking van het werk van 
Fred Bervoets en anderen 
Het IS merkwaardig hoeveel, op artis
tiek vlak belangnjke figuren er één of 
andere binding blijken te hebben ge
had met Zwijndrecht of Burcht De lijst 
van de heden nog aktieve of pas 

overleden kunstenaars is eveneens 
zeer uitgebreid Hun werd wordt voor
gesteld aan de hand van een biografi
sche nota en van een ruim aantal 
reprodukties 
Dit boek van 136 biz en ruim 160 

reprodukties, wordt aan het publiek 
voorgesteld op een stand van de 
Handelsfoor en een tentoonstelling in 
het Gildenhuis te Zwijndrecht van 17 
tot en met 20 septembier Het zal vanaf 
die dagen te koop zijn aan 400 fr 

Nieuw arr. sekretariaat 
te Antwerpen 
Vanaf 1 september j.l. is te Antwerpen een nieuw arrondisse
menteel sekretariaat geopend. Het is gevest igd in de Jozef 
Liesstraat 2 (hoek Amerikalei ) te 2000 Antwerpen. Tel. 
03/238.82.08. Het sekretariaat is geopend van dinsdag tot en 
met vrijdag van 10 tot 1 6 u . 30. 

O p hetzelfde adres is het sekretariaat van de samenvoe-
ging-Antwerpen gevest igd. 

Voor 
« kleuren*»*" ' 

betere pOTO-HOME COLORLABO 
Molenstraat 125 
WONDELGEM 

Br. Weversplein 165 
9000 GENT 

De Ekerse 
VU-kandidaten 
Op de 10de plaats op de VU-lijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
Groot-Antwerpen staat Veerie Thys-
sens, maatschaF>peliik assistente en 
gediplomeerde in de lichamelijke op
voeding Op de 21ste plaats staat 
dokter Paul Bortels, oogarts Steun bij 
voorkeur de Ekerse VU-kandidaten. 
BIJ voorlwat hartelijk dank 

vu-lijst Unt rond 
1 Jons Roets, leraar, uittredend, 2. 
Magda Vrolix-Aerts, huisvrouw, uittre
dend, 3 Lutgard Claessens-Van Deu
ren, huisvrouw, uittredend. 4 Paul 
Todts, werktuigkundige, 5 Harry De-
brabandere, elektncien-meutjelmaker, 
6 Juul Wildiers, tuinder, 7 Rudy Helle-
mans, leraar, 8 Jan Janssen, technicus 
RTT, 9 Leopold Torfs, havenartieider, 
10 Cathenna Cox, verpleegster, 11 
Leo Franck, elektncien, 12 Jules Varv 
dersande. bediende RTT. 13 Francis 
Van Rompaey, bediende. 14 Frans 
Aerts, paswerker, 15 Jozef Switsers, 
technisch bediende, 16 Simonne 
Lhonneux-Vermeulen, huisvrouw, 17 
Frans Deroeck, kadert)ediende 
De VU-lijst van de afdeling Lnt is 
volledig Ze wordt getrokken door 
VUJO-voorzitter en uittredend ge
meenteraadslid Jons Roets Verder 4 
jongeren (jonger dan 35 jJ, 4 vrouwen. 
De gemiddelde leeftijd van de lijst is 
vnj jong 41 jaar' 
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Slecht geheugen? 
VERGEET NOOIT 
MEER namen, gezich
ten .adressen,data, 
getallen,afspraken, 
jubilea enz.Ontdek 
het geheim van een , 
ijzersterk 4 

geheugen \ } 
en hoe u o.a. / ^ 
vreemde talen | '^ ^ 
in een recordtijd leert' 
Vraag GRATIS BROCHURE aan 
MBMOSCHOOL. /1W. 2 8 
2060 AC BLOEMENDAAL (Holland) 

Jaarlijkse 
herdenking 
Herman Van den 
Reeck 
Deze jaarlijkse herdenking wordt zo
als steeds, gehouden tijdens het laat
ste weekeinde van september te Bor
gerhout en te Antwerpen 

Op zaterdag 25-9 om 19 u in de St-
Annakerk te Borgerhout (Gïoedendag-
straaü een gedachtenisviering voor 
allen die zich hebben ingezet voor het 
welzijn van de Vlaamse gemeenschap 
Voorganger is prof kan Herman Mer-
tens van de Kat Univ Leuven, die ook 
de homilie houdt 

Op zondag 26 september van 11 u tot 
12 u te Antwerpen, op het erepark van 
de begraafplaats „Schoonselhor, een 
bezinningsstonde met samenzang, 
bk>emenhukie en een toespraak door 
lic Dirk Stapjoaerts, burgemeester van 
Borgerhout Het is immers de laatste 
maal dat BorgertHJut als~zëlfstandige 
gemeente een van haar grote zonen 
kan huldigen Samenkomst aan de 
ingang van het kerkhof om 10 u 45 Bij 
ongunstig weer houden wij de bezin
ningsstonde in de wachthal, waarna wij 
de bloemen gaan neerleggen op het 
jraf van Herman 

J kan deelnemen aan de bloemenhul
de door storting van lOOfr op de 
jankrekening nr 407-3051171-25. Ko-
nitee Heran Van den Reeck te Borger-
wut Vergeet uw naam of naam van 
iw organtzatie niet te^grmglden! 

/laamsgezmden „uit diverse nchtin-
jen" zijn welkom mits eerbied voor 
ilkaars levensbeschouwelijke of partj-
>olitieke overtuiging 

r" GROOTSE " ^ 
JUBiLEUMWEDSTRUD 

Win UW 
'Ford Sierra^ 

of 
'ITT kleuren-TV^ 

Vraag het reglement 
en 

deelnemingsformulier 
aan de kassa van 

SKM 
Boomsesteenweg 35 

Aartselaar ) 

Sierpleister op gevels? 
Alle vochtisolaties 

ATHOS pvba 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & sleutel op de deur 

ANTWERPEN 

§ 

VU-St.-Amands huldigt 
afdelingsvlag in 

Zaterdag 11 september wordt in 
Sint-Amands aan de Schelde een VU-
afdelingsvlag ingehuWigd Feest (én 
kermis) dus in Klein-Brabanti 

Hier het programma 
19 u Plechtige inhuldiging van de 

afdelingsvlag (met verzekerde deelna
me van twee vooraanstaanden uit 
onze partip In VU-tokaal, Van Droo-
genbroeckstr 53 

19 u 30 optocht door de gemeente 
met muzikale steun van de Vlaamse 
fanfare „Kempenland" uit Nijlen 

20 u 30 vu-dansfeest in zaal „Pla
za" met Paul Roelandt en zijn orkest 

Dit feest een maand voor de verkie
zingen IS van groot belang voor de 
plaatselijke VU-afdelIng. Allen daar
heen dus' 

VU-Wervik-Geluwe klaar 
voor 10 oktober 
Met rasse schreden nadert deze uiterst belangrijke datum. Het is dan ook zaak 
zo sterk mogelijk uit deze slag te komen. Hier te Wervik-Geluwe is goede hoop 
meer dan gewettigd. Iedereen herinnert zich nog de enorm gunstige uitslag die 
de VU op acht november '81 te Wervik behaalde. Verdubbeling van stemmen 
en praktisch verdubbeling van de procenten, zodat de VU zowel voor Senaat 

—Kamer en Provincie méér dan 20 o/o behaalde! De VU werd hier derde partij 
met slechts 3 Vo achterstand op de tweede, de SP. Die trend moeten wij met 
man en macht verdedigen voor de gemeenteraadsverkiezingen 

Is het traditioneel dat wij hier voor 
de gemeenteraadsverkiezingen enke
le procenten achteruit gaan dan bij de 
parlementsverkiezingen, welnu, het is 
een uitdaging — en een aangename 
— om eens het tegendeel waar te 
maken! Met man en macht werd er 
gewerkt om een goede kandidatenlijst 
klaar te knjgen Die is er dan ook 
gekomen en bovendien, voor de eer
ste maal een volledige i Dit beschou
wen WIJ zeker als een goed voortekea 
Dat die lijst bovendien png is, kan 
iedereen uit onderstaande tabel afle
zen In ons achterhoofd speekde 
steeds de gedachte dat als Vlaande
ren sterk wil wezen, het vooral sterk 
moet staan aan zijn grenzen* Daarom 
IS ons geen inspanning te veel om dit 
te bereiken! Met onderstaande kandi
daten gaat de VU in onze grensstad 
dan ook een klinkende zege tegemoet i 

1 Rosa Lemout-Martens, 41 jaar, 
handelaarster 

2 Jozef Claeys, 39 jaar, 
postbediende 

3 Mark Rosselle, Vujo, 26 jaar, 
electro-technicus 

4 Wout Maddens, Vujo. 22 jaar, 
onderwijzer 

5 Jozef Vanderstraeten, 27 jaar, 
(xodukbeleider 

6 Danny Defossez, Vujo, 23 jaar, 
industneel ingenieur 

7 Luk Molly, Vujo, 32 jaar, 
postontvanger 

8 Dirk Delva, Vujo, 25 jaar, bediende 
9 Mark Spruytte, 48 jaar, landbouwer 

10 Mevr Dewispelaere-Herrebout 
M-L, 52 jaar, bejaardenhelpster 

11 Urbain Keersebiick, 41 jaar, 
postontvanger 

12 Dany Pattyn, Vujo, 26 jaar, 
postbediende 

ERASMUS 
Louiza Manalaan 6, 2000 Antwerpen 
Tel 03/233 6058 en 03/54678 42 
Direkteur Dries Bogaert 
Versnelde middelbare en hogere opleiding talen -
bediende - steno - typ - sekr bedrijfs-, medisch-, juri
disch Expeditie - informatica - journalistiek - public 
relations - hostessen - receptie - telefoon - toerisme -
sierkunsten- reklameteksten - etalage - mannequin -
verkoop - psychologie - sociologie 
lAdv. 96) 

13 Werner Lemout 37 jaar, 
bediende NMBS 

14 Patnck Dewanckel, 26 jaar, 
bediende NMBS 

15 Mevr Monique Debakker-Bak:aen, 
40 jaar, huishoudster 

16 Alice Pareyn, 63 jaar, 
onderwijzeres 

17 Johan Leroy, Vujo, 26 jaar, 
bediende RTT 

18 Estella Demeersseman, 57 jaar, 
schoonmaakster 

19 Pascal Poot 49 jaar, schiWer 
20 Dirk Lecoutere, Vujo, 23 jaar, 

student 
21 Jean-Mane Delbaere, 30 jaar, 

arbeider RTT 
22 Roland Vanhoutte, 46 jaar, 

kraanman 
23 Maunts Coudyzer, 62 jaar, 

boekbinder 
24 Herve Vandamme, 44 jaar, 

bediende-grensarbeider 
25 Dame! Boussemaere, 70 jaar, 

ere-diensthoofd stedelijke 
technische dienst 

Politiek Kafee met 
Willy Kuijpers 
Het Vlaams-Nationaal Studiecentrum, 
arr Brugge-Torhout is hierbij zo vnj u 
uit te nodigen ter gelegenheid van het 
Politiek Kafee met en rond volksverte
genwoordiger Willy Kuijpers. 
Het politiek kafee vindt plaats op zater
dag 4 september e k om 20 u 30 in het 
„Breydelhof, Jozef Suveestraat 2 te 
8000 Brugge (nabij VismarkO 
Volgende onderwerpen komen aan 
bod Vlaamse Beweging, Europese 
Beweging, Volkerenstrijd, Baskenland, 
Corsica, Polen, Latijns-Amenka, 
Nieuw-Vlaanderen, Jeugdbeweging 
en politieke akties in de Volksunie 
WIJ kunnen tevens op de medewer
king rekenen van Kns Barrezeele, 
hoofdredakteur „Nieuw Vlaanderen" 
en van Jaak Vandemeulebroucke, Eu
ropees pariementslid-VU Moderator 
Toon Van Moerbeke 
Voor inlichtingen omtrent bovenver
melde aktiviteit kan u steeds terecht 
op het arr sekretanaat Jozef Suvee
straat 2 te Brugge, tel 050-335963 
(tijdens de kantooruren of zaterdag
voormiddag van 10 u 30 tot 12 u 30) 

SEPTEMBER 

4 HOMBEEK-LEEST Avond op de Purperen Hei" op de Vü-zol-
der Bankstraat 145 te Hombeek (Mechelen) Om 20 u Oraaniza-
tie VU 

7 HOVE. Algemene leden- en sympabzantenvergadenng in zaal 
„De Reinaert" Om 20 u voorstelling van de kandidaten en 
kiesplatform Ook informatiepropaganda 
HOMBEEK-LEEST „Elfde Uilenspiegelavond met het orkest Pit 
Storms in zaal „De Vrolijke Vnenden' te Hombeek-Heike (Me
chelen) Om 21 u 
ST.-AMANDS: Dansfeest om 21 uur in zaal Plaza, Winkelstraat 
Met Paul Roelandt en de Hitmasters Org VU 
BOECHOUT-VREMDE. Voordracht over amnestie" om 20 u in 
de benedenzaal van het Gitóenhuis Sint-Bavo, achter de kerk te 
Boechout Spreker Andnes Bogaert, dir Erasmusschool 
BERCHEM: „Antwerpen - mogelijkheden en beperkingen" Sfjre-
ker Dirk Van (SeWer In het Kultureel Centrum, Dnekoningen-
straat 126 Inr Vlaamse Knng Berchem 
BERCHEM: VU-verkiezingsbal in zaal „Oud Kapelleke", Ferd 
(Doosemansstraat 127 Aanvang om 20 u 30 
SCHILDE Barbecue in de Orangene van Schildehof, De Pont 
vanaf 18 uur. Wandeling doorheen Schitóehof voor liefhebbers 
Vertrek om 18 u 15 Org VU 
MERKSEM: Wieneravond in aanwezigheid van sea Walter 
Luyten. Om 20 u stipt in kikaal Vlanac, Bredabaan 360 

11 

11 

14 

14 

18 

18 

25 

WEST-VLAANOEREN 
SEPTEMBER 

10 GROOT-HEIST- VU-dansfeest om 21 u m feestzaal 't Seyenhof, 
bij Joe Hams te Itegem Orkest The Rrots Inkom 80 fr 

26 lEPER: Vertrek fietstocht naar 't Heuvelland en over de „Schre-
ve" Ct Boerenhof van de Peerdeboonrjplaats), om 9 uur Oi^ianiza-

Met de Volksunie naar een nieuw en 
levenskrachtiger Menen 
Op 22 augustus gaf de VU-Menen 
een perskonferentie waann het pro
gramma en de samenstelling van de 
lijst voor de komende gemeente
raadsverkiezingen werd bekend ge
maakt 
Het programma werd ingedeeM in 12 
punten open demokratie door infor
matie en inspraakbehid, kleinschalig
heid inzake bestuur en investenngs-
projekten, ruimtelijke ordening, milieu 
en energiebeleid basis van een aan
trekkelijke stad, het sociaal t>eleid 
moet meer dan ooit aandacht knjgen 
en worden bsgemaakt van partijpoli
tieke bindingen, kuituuren onderwijs 
maximale kansen tot ontpkx>iing voor 
iedereen, toerisme en rekreabe kun
nen slechts herleven in een vernieuw
de binnenstad, sportbeleid dieryt tege
moet te komen aan de noden van zo
veel mogelijk mensen, jeugdbeleid 
een integraal jeugdwelzijnsbeleid i p v 
k>sse initiatieven, ontwikkelingssa
menwerking blijft ook nu harde nood
zaak, handel, industrie en landbouw 
moeten dnngend nieuwe levenskan
sen krijgen, politiediensten en brand
weer efficiënte en vertrouwde 
dienstbaarheid aan de bevolking, rea-
listsche en haalbare finanaeè poli
tiek 

VUJO-leper fietst 
door het Heuvelland 
VUJO-leper organizeert op zon
dag 26 september een fietstocht 
naar 't Heuvelland en over de 
„Schreve". Iedereen van harte wel
kom' 
Programma: vertrek 9 u leper 
C't Boerenhd", V.d Peere-
boompU, 9 u 30 Dikkebus 
C't Kobbeke"); 10 u De Klytte 
(kerk) 
Middagmaal Dranouter in de 
„Wul f (boterhammen -i- soep ter 
plaatse of pick-nick meebrengen) 
Namiddag tocht door het heuvel
land en Frans-Vlaanderen Bij te
rugkeer bezoek aan de „Speel-
berg" CWulvenngem) 
Gelieve vooraf in te schrijven 
(vóór 15 sept) bij L Notredaeme, 
Popenngseweg 445,8945 Vlamer-
tinge C057-2021 30) of bij „Rem
brandt", Menenstraat 46, 8900 le
per (057-203792) 

De slogan luidt eis kwaliteit, stem 
VU-beteidi 
De lijst ziet er als volgt uit 1 Lieve 
Favoreel-Craeynest, 2 Antoon Varv 
dendnessche, 3 Joel Tahon, 4 Ed
ward Schelstraete, 5 Stephaan Ver
rees, 6 Sigfried Hackx, 7 Stephaan 
Taccoen, 8 Andreas Rogiers, 9 Dirk 
Vanhdme, 10 Bernard Decorte, 11 
Edithe Leplae-Serlet, 12 Luc Keste-
loot, 13 Joseph Aalijns, 14 Jacques 
Vandenheede, 15 Luc Declerk, 16 
Roland Tanghe, 17 Jean-Mane Nys-
sen, 18 Richard Demeester, 19 An
dre Debaes, 20 Hennette Develter-
Declercq, 21 Hemnan Vanhautte, 22. 
Jaqueline Deschepper-Lagae, 23 
Wemer Vanderschelden, 24 Roger 
Herman, 25 Freddy Vanderhaeghe, 
26 Emmanuel Nollet, 27 Herman Kos-
man, 28 Eddy Couvreur, 29 Enk 
Ingels, 30 Mark Cïardoen, 31 Herwyn 
Vandenbuteke 

ZOCKIfeC] 
• Jonge dame, 21 jaar, ongehuwd, 
gegradueerde ziekenhuisverpleegster 
wenst zo vlug mogelijk aan het werk te 
gaan 
• Jonge dame, 22 jaar, ongehuwd, 
diploma binnenhuisarchitektuur A l 
zoekt werk als o a medewerkster ar-
chitekt ontwerpster, designer bv tex-
beldessins of meubelen of ais raad
geefster, verkoopster zaak van de
sign meubelen 
• Jonge man, 18 jaar, niet stempelge-
rechtigd, zoekt dnngend om het even 
welke job 
• Jonge dame, 18 jaar, moderne hu
maniora, kennis N - F - E en D, diploma 
daktylo, zoekt een passende betrek
king 
Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, senator, A Lonquestraat 
31 9219Gentbrugge, tel 091-307287 

^of ten (f'cniioorn 
RestMuruit 
Feestz**! 

I Streekfestijnea 
Uitbüting 
Erna Van Dooren 
Keierberg 80 

Tel. 02-452.95.15 1700 ASSE 
Mtuuidmg en dinsdag gesloten 

m 
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Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

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

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-41 2589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45, 1000 Brussel 

Tel 5116133 Pnvé 5690318 

Aankoop en verkoop van Hol
landse, Luikse en Vlaamse meu
belen van de 17de en 18de eeuw. 
Kunstvoorwerpen. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

VM\M 
Littoral 

' ^ uitgebreide keus bemeubelde «HIa's - appart. - en studio's 
In alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

LEOPOLD ll-lAANi 205 
M M OOSTDUINKEIIKE 
TEL OSI/11 2( 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenv\/eg 101, Ternat 
Tel 02-5821312 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIAUST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel 163416 

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

Platteau-Llevens, 

Portugeesstraat 9, 
1780 Teralfene. 
Tel. 053-6674.56 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-478.19.93 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek 

Merchtemsestwg 36, 
1810 WEMMEL 

Tel. 460.0410 

poggenpchi 
e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 
Belgielei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-300772 

Wij bouwen voor u-
— sleutel op de deur 
— en_ zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052^788.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalset)aan 340, Deume-Z 
Tel 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 356575 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Gnnr>bergen 
Tel. 02-268.1402 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 

Tel 015-71 1240 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-537039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

B -I- M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Tel 054-330687 

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

Guide NUYTTENS 
Longinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 426.19.39 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

Antiekhandel 
Mevr. SCHERRENS-GHEKIERE 

Nederweg 109, Izegenn 
Tel. 051-30.1537 
Afspraak voormiddag of na 19 uur. 
Vlaamse - Franse - Engelse meubelen. 
Commodes, kasten, bruidskasten, sécrétaires. 
Matige prijzen. 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften -
Dagbladen. 
Verantwoord speelgoed! 

V)oekhaudel 

SCHALUIN 74, AARSCHOT 
Tel 016-569334 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel 091-625142 

Alle voor land- en tuinbouw. 

EN IROEKEN 
moeilijke maten,/(H| 

/akkundige retouche 
Vermees C^ 

V 
•C T- X ^ S — f - l " I 

^ 
t u i l . ..1111.lULlf|.,.i.y...j.H„mLUl 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 

Boekhouding — 
Over het ganse 

Fiskaliteit 

land. 

en 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251 11 36 

vennootschapsstichtingen. 

iustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzbtleijdn 56c brugge 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
baan bruggekortrijk 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILOER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Stnjtem 
Tel 054-333756 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-7340643 
Na 18u 4254642 

STUDIO 
DANN 

02^286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

BUNKENBERGE 

verzorgde app. en 
kamers te huur 
vakantieverhuring 

Restaurant Bèamaise 
De Smedt de Nayerlaan 86 
050-413070 

^ f f e g ë ï s 
LIndenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-513571 
Zelfimport ai beste prijs 

Toonzaal geopend van 10-19 uur 
Zondag van 14 tot 17 uur 

Maandag gesloten 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

^g^Si^ 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31 1376 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

K>I1EC€»MM 
• Linotypist met rijbewijs D en 
brevet van Rode Kruis-eerste 
hulp, zoekt onn reorganizaton-
sche redenen werk als buschauf
feur, annbulancier, maar natuurtijk 
liefst in zijn echte tieroepsbran-

che Voor ml tel Volksvert Dr 
J. Valkeniers. 02-5691604 
• Vlaamsgezinde jonge apote-
ker die zijn militaire dienst zal 
volbracht hebben op 1-10-'82 
zoekt een betrekking in gezond
heidsinstelling, firma of apoteek 
Voor ml tel Volksvertegenwoor
diger Dr J Valkeniers, 
02-5691604 

• Architekt uit het Vilvoordse 
zoekt een jong burgerlijk inge
nieur met goede kennis van isola
tie-technieken en betonstudies. 
voor medewerking op prestatie
basis Liefst uit de omgeving ge
zien samenwerking Voor inlich
tingen tel Volksverteg Dr J Val
keniers. 02-569 16 04 

TETRONIC 
vervaardigt en plaatst elektronische 

ALARMSYSTEMEN 

anti-brand en -Inbraak; talrijke referenties. 
Den Eeckhofstraat 2, 2520 Edegem-Antwerpen. 
TeL 03-440.26.86. Bestek op aanvraag. 
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20 m Mensen van bij ons 

WZ-voorzitter dokter Frans Devos: 

„Nu doorduwen met Vlaams 
sociaal front 

/ / 

MOORSELE (Kortrijk) - Vandaag liggen 
ook de gezondheidszorg en de ziekteverze
kering in een ziekbedje. Gezegd wordt van 
overheidswege dat er drastische ingrepen 
zullen nodig blijken om de kankerplekken 
weg te snijden. Evenwel is het zo dat er daar
bij enorme bastions zullen moeten overwon
nen worden. En dat nieuwe inzichten zullen 
moeten groeien en aan invloed winnen. On
der meer de federalizering van de ziektever
zekering. 
De Vereniging van Vlaamse Ziekenfondsen 
(WZ) die nu tien jaar aktief is heeft zich 
voorgenomen er voor te ijveren dat een 

De mutualiteiten zijn mettertijd 
uitgegroeid tot financiële reuzen 
die bijkomend er in enorme mate 
toe bijgedragen hebben de ver
zuilde maatschappij te laten mis-
groeien. 
Ook de Vlaams-nationalisten 
schuiven aan voorbij menig loket 
om een almaar groter wordend 
gedeelte van hun verdienste af te 
staan aan de staat; bijvoorbeeld 
via de verplichte ziekteverzeke
ring. Maar, als groep hebben zij 
zich nauwelijks en alleszins nog 
zeer zwak georganizeerd om 
rechtmatig behandeld te worden 
bij de herverdeling van de geïnde 
gelden. 

100.000 
WZ-voorzitter dokter Frans De-
vos: „Een tiental jaren geleden 
hebben wij het op onze krachten 
genomen om met de werking van 

de Vereniging van Vlaamse Zie
kenfondsen langzaam maar zeker 
te dokteren aan de uitbouw van 
een autonoom Vlaams en niet-par-
tijgebonden ziekenfondswezen. 
Zulks overstijgt de mogelijkheden 
van een geïsoleerd lokaal Vlaams 
ziekenfonds. De start was zeker 
niet gemakkelijk. Onze bekom
mernis om vanuit de basis te blij
ven werken heeft evenwel in die 
tien jaren tijd bemoedigende 
vruchten afgeworpen. 

Aanvankelijk staken we enorm 
veel energie in pleidooien om het 
nut van koördinatie tussen lokale 
Vlaamse ziekenfondsen aan te to
nen. Vandaag zijn we zover dat de 
VVZ niet minder dan vijftien zie
kenfondsen groepeert Dit was 
slechts mogelijk door de onophou
dende betrachting om lokale kon-
kurrentie tussen Vlaamse zieken-

krisisuitweg wordt gevonden via de uitbouw 
van een Vlaams sociaal front, en meer kon-
kreet door ook in de gezondheidszorg en de 
ziekteverzekering de Vlaamse autonomie ge
stalte te geven. Volgend jaar wordt trouwens 
rond dat laatste tema een kongres gehouden 
in Brussel. 
Inmiddels moeten we leven met de oogklep-
penpolitiek van de huidige regering die als
nog niet wil inzien dat onder meer de ziekte
verzekering opnieuw gezond kan gemaakt 
worden door federalizering. Maar in deze 
sektor is ook de tegenkanting van machtige 
bastions niet te onderkennen.-

kassen te vermijden. Niemand 
heeft daar baat bij 
Anderzijds is het ook zo dat met 
één groot Vlaams onafhankelijk 
ziekenfonds, werkend over geheel 
het Vlaamse land, wij niet behoor
lijk aan bod zouden komen in de 
mutualistische strukturen van Ver
benden en Landsbond. Momen
teel tellen onze aangesloten mu
tualiteiten zo'n 60.000 mensen. We 
hebben goede hoop dat we vrij 
spoedig de 100.000 zullen benade
ren. Meer om meer mensen in 
Vlaanderen zien immers in dat het 
ongezond is de lakens te laten 
uitdelen door politiek-gekleurde 
mutualiteiten. Akkoord, we blijven 
nog een klein broertje in vergelij
king met bijvoorbeeld de kristelij-
ke mutualiteiten die een 4,5 mil
joen leden tellen, de socialistische 
met 2,2 miljoen leden of de liberale 
met 1,1 miljoen leden". 

Andere inzichten 
Afgezien van de getrouwe mu
tualistische dienstverlening aan 
de ziekenfondsleden is het de 
W Z erom te doen een ruimer en 
indringender maatschappelijke 
rol te spelen? 
Dr. Devos: „Inderdaad, we vinden 
het op de eerste plaats natuurlijk 
belangrijk steeds meer mensen te 
overtuigen van het nut om lid te 
worden van een mutualiteit die 
zich uitgesproken Vlaams-bewo
gen én partijpolitiek niet-gebonden 
opstelt Maar, na het aktieterrein 
van onze Vlaamse ziekenfondsen 
via de groepering in de Vereniging 
van Vlaamse Ziekenfondsen ge-
aktiveerd te hebben, gaan we er 
nu met toenemende inzet werk 
van maken de Vlaamse autonomie 
in de ziekteverzekering en de ge
zondheidszorg inhoud én konkre-
te gestalte te geven. 
Want, dat het niet meer verder 
kan zoals een en ander nu reilt en 
zeilt is overduidelijk. We moeten 
er toe komen dat elke gemeen
schap haar eigen potje gaat ko
ken. Iets waar de grote niet-neu-
trale ziekenfondsen allesbehalve 
bekommernis voor vertonen. Be

grijpelijk natuurlijk, omdat zij uni-
tair-Belgische gevestigde instellin
gen zijn die hun werkingsbasis 
niet aangevreten willen zien. 

Wij daarentegen zijn goed ge
plaatst, en het is onze zware op
dracht, om een radikale tederste 
splitsing van het ziekenfondswe
zen te bewerkstellingen. Uit bijwij
len hevige incidenten, tot en met in 
de professionele organizaties van 
geneesheren, is gebleken dat in 
het Noorden en het Zuiden van dit 
land uiteenloperK/e inzichten ge
groeid zijn. Bij deze vaststelling 
mag het nu niet meer blijven. Ook 
niet bij de herhaalde verkrampte 
oprisping dat de Vlamingen finan
cieel meer inspanningen opbren
gen voor de gezondheidszorg dan 
dat ze terugbetaald krijgen via 
diensten en subsidiekanalen". 

Samenwerking 
Dat zal dan wel een werk van lan
ge adem blijven? 
Dr. Devos: „Enigszins wel, maar 
precies in deze krisistijd zijn de 
mensen gevoelig voor onze argu
menten. Nu blijkt immers dat onze 
solidariteitsgedachte veld wint En 
door onze politieke ongebonden
heid, onze levensbeschouwelijke 
neutraliteit afstandelijkheid van fi
nanciële belangengroepen én fe
deralistische optiek voelen wij ons 
goed geplaatst om zeer aktief mee 
te werken aan de uitbouw van een 
Vlaams sociaal front 
Onze bijdrage spitst zich natuurlijk 
vooral toe op het terrein van het 
ziekenfondswezen. 

Maar, vanuit onze sektor en door 
het aanbieden van de mogelijkhe
den die wij hebben, zoeken wij 
kontakten voor de uitbouw van 
een gemeenschappelijk aktieveld 
met txjvoorbeeld het Algemeen 
Verbond van Vlaamse Syndika-
ten. Het is maar één voort>eeld dat 
nochtans boekdelen spreekt De 
macht van de traditionele partijen 
zit in hun mantelorganizaties; zie
kenfondsen en vooral vakbonden. 
Veel bewuste Vlamingen zijn nog 
immer lid van zulke mantelorgani
zaties en betalen er hun bijdragen. 
Die centen worden niet aange
wend voor de Vlaamse sociale 
ontvoogdingsstrijd. 
Net zomin als bij de traditionele 
ziekenfondsen die in unitaire op
tiek blijven werken. Door samen
werking met Vlaamse organizaties 
zoals het Algemeen Verbond van 
Vlaamse Syndikaten, het Dosfel
centrum, de sociale kas voor zelf
standigen Multipen, de Vereniging 
van Vlaamse Gepensioneerden, 
een gedegen Vlaams reisbureau 
enzomeer trachten wij meer om 
meer bouwstenen te leggen voor 
een geïntegreerd Vlaams sociaal 
ontvoogdingsfront 
We werken niet in tiet luchtledige, 
maar zeer pragmatisch-reaKstisch. 
Slechts op die wijze kunnen onze 
vernieuwende sociale inzichten 
ten bate van de Vlaamse gemeen
schap konkrete gestalte krijgen. 
Een Vlaams sociaal front kan geen 
blijvende resultaten opleveren als 
zulks het denkwerk is van enkele 
topmensen in de Vlaamse bewe
ging. Aan lovenswaardige plannen 
moet een gedegen uitvoering ge
geven worden. En daarvoor is een 
konstante voeling met de basis
werking noodzakelijk. 
Jarenlang is de Vlaamse ontvoog
dingsstrijd gevoerd op kultureel 
gebied, via kermissen ook, T-dan-
sants... 

Nu is het moment gekomen om 
vanuit de verschillende sociale ge
ledingen het autonomiestreven te 
aktiveren en een laatste beslissen
de stap te zetten. 
Wij doen het vanuit onze profes-
stonele bekommernis met de Ver
eniging van de Vlaamse Zieken
fondsen. Het is verheugend te 
noemen dat op het sociaal terrein 
steeds meer verantwoordelijken 
mekaar de hand reiken. 
Zoals het al eerder op onze kader-
dagen van de VVZ werd geformu
leerd: „We staan sinds jaren als 
Vlaams-nationalisten tegenover 
de (unitaire) organizaties van het 
kristelijk, het socialistisch en het 
liberaal kamp als de bijbelse Da
vid tegenover de reus Goliath. 
Maar, omdat wij niet op één 
enkele goed gerichte kei uit een 
slinger kunnen rekenen dient het 
sleutelwoord van al onze akties 
te zijn: samenwerkingr 

(hds) 
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