
Donderdag 9 september 1982 - 28ste jaar - Nr. 36 - 22 fr. 

Nlaams Nationaal 14/eekblad 

19 september te Antwerpen 
VU-verkiezingskongres 

K 

De betekenis van 10 oktober 
Er wordt dezer dagen heel wat geschreven en gewre
ven rond de louter akademische vraag, of de verkie
zingsresultaten van 10 oktober al dan niet ook een na
tionale politieke betekenis zullen hebben. Degenen die 
de regering goedgezind zijn en die tegelijkertijd besef
fen dat de regeringspartijen bij de gemeenteraadsver
kiezingen een zwaar standje te wachten staat, houden 
krampachtig vol dat het kiezen van een burgemeester 
één zaak is en het besturen van het land een andere, en 
dat er tussen die twee geen raakpunt is. Eerste-
minister Martens geeft in dit koor trouwens de toon 
aan door te stellen, dat zijn regering zich niet zal laten 
beïnvloeden door de resultaten van 10 oktober. 
De strijdvraag is echter inderdaad louter akademisch. 
Het steekt immers de ogen uit — en in het verleden is 
het bewijs daarvoor herhaaldelijk aantoonbaar gele
verd — dat gemeenteraadsverkiezingen altijd in min
dere of meerdere mate het aspekt hebben van tussen
tijdse verkiezingen met een nationale politieke beteke
nis. Ze zijn dat in mindere mate in politiek-rustige pe
rioden. Van zodra echter grote vragen de publieke 
opinie beroerden, kregen de resultaten van gemeente
raadsverkiezingen automatisch een sterkere nationa
le betekenis en een weerslag op het landsbeleid. 
Dat was in het verleden zo en het is vandaag niet 
anders. Hoe zou het trouwens anders zijn, wanneer 
men vaststelt dat het huidig begrotingsgeharrewar in 
de regering — en o.m. de rel over de kinderbijslagen — 
van direkte elektorale inspiratie is? Men raadplege 
het hoofdartikel in het jongste nummer van het CVP-
ledenblad „Zeg", waar in lengte van lijnen over de zgn. 
kindsvriendelijkheid van de CVP wordt geschreven 
onder het mottO: „Onze verkiezingsnederlaag van 8 
november voor het parlement, moet terug omgebogen 
worden in winstcijfers". Geen band tussen parlements
verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen? Och 
kom, ze leggen hem zelf! Het is trouwens steeds in de 
allereerste plaats de CVP geweest die er voortdurend 
over waakte, h a a r nationale politieke macht te schra
gen op h a a r aanzienlijke macht in de gemeenten. 
Onze gemeenten liggen overigens niet op de maan. Het 
gemeentebeleid wordt in hoge mate bepaald door het 
nationaal beleid. Wanneer de n.v. België failliet gaat 
door het geknoei van de traditionele partijen, dan zul
len de plaatselijke filialen daa raan niet ontsnappen. 
Voor bij voorbeeld de katastrofale toestand van de fi
nanciën in de meeste gemeenten zijn niet altijd en niet 
altijd in de eerste plaats de gemeentevaderen verant
woordelijk: het is ook de slecht beheerde staat die zijn 
verplichtingen niet nakomt en die door zijn wanbeta
lingen de ondergeschikte besturen in het nauw drijft. 
Onze gemeenten liggen niet op de maan, ze liggen wel 
degelijk in België. Wat onder meer betekent, dat de 
klassieke Belgische achteruitstelling van Vlaanderen 
ook een zware weerslag heeft op het gemeentebeleid. 
Maar één voorbeeld: de onrechtvaardige verdeelsleu
tel van slechts 52,4 "/o, die toegepast wordt door het Ge
meentefonds, berooft de Vlaamse gemeenten jaarlijks 
van miljarden terwijl de Waalse gemeenten hun aan
deel hebben zien verdubbelen. 

Over al deze dingen zou de kiezer zich op 10 oktober 
niet mogen uitspreken? We begrijpen best dat de 
heren Verhofstadt en Swaelen, in de gegeven omstan
digheden en met de wetenschap en de kennis van de 
opiniepeilingen, de betekenis van 10 oktober liefst 
zouden beperkt zien tot enkele honderden plaatselijke 
onder-onsjes over moeders mooiste. 
Wat ons betreft, wij roepen de Vlaamse kiezer duide
lijk op om een oordeel te vellen over het asociale wan
beleid van de huidige regering. Wij roepen hem tevens 
duidelijk op om rond de Volksunie, vanuit de gemeen
ten, de Vlaams-nationale macht te verstevigen, tégen 
de Belgische armoede, in ons aller belang. tvo 
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Thank you for your l e t t e r of 29th July, applying 
for a l ingu i s t i c post vith ITATO. 

I v«x7- much, regret to inform you that i t i s not 
possible to take your application into further consideration 
because, as you iri.11 note from the enclosed information 
shoot, the two working languages of NATO are J^gl i sh and 
Etench; and in addition to th i s a l l our t rans la to rs must 
have one of these languages as thoi r mother-tongue, 

I am sorry to disappoint you, but would l ike to 
thank you for the in te res t you have shown in our Organisa
t ion . 

Tours s incere ly . 

A. JOALLAin) (Hiss) 
Hecruitment Officer 

CEPIC-man 
naar 
NAVO? 

Ons aller bondgenootschap, de 
NAVO (Noordatlantische Ver-
dragsorganizatie), die de waar
borg is voor de verdediging van 
't „Vrije Westen", miskent onze 
taal. Ten bewijze hiervan drukken 
WIJ een brief af. Het betreft een 
antwoord op een sollicitatieschrij-
ven van een Vlaamse kandidaat 
Wie het Nederlands als moeder
taal gebruikt komt dus niet in 
aanmerking voor een betrekking 
bij het NAVO-hoofdkwartier te 
Evere. Zijn wij enkel goed als 
kanonnenvlees? Maar de NAVO 
kwam nog om wat anders in het 
nieuws. Leo Tindemans over
weegt CEPIC-man Cassiers te be
noemen tot permanent vertegen
woordiger bij de NAVO. De ach
tergrond van dit onverkwikkelijk 
verhaal leest u op biz. 8. 

Schuld en boete... 
Het klonk allemaal liederlijk en sympatiek. In het regeerak
koord staat het zo openhartig: „De sociale zekerheid dient, 
wegens de ernstige sociaal-financiële risiko's die de krisis 
voor de gezinnen meebrengt, méér gezinsgericht te worden". 
En in een tot de nok gevulde Kamer en Senaat galmde de ver
moeide stem van premier Martens: „In het kader van het ge
zinsbeleid is de regering ervan overtuigd dat het gezin de 
hoeksteen blijft van onze samenleving'. Maar, lang vóór deze 
bewindspioeg een zwangerschapstermijn had doorworsteld, 
werden deze klinkende verklaringen door volmachtige daden 
geavorteerd. 

Elk gezin, arm en rijk, werd 500 fr. 
afgehouden en echtparen of al
leenstaanden zonder kinderen 
kregen een maandelijkse 900 fr-
faktuur aangeboden. Daarenbo
ven werd voorgenomen de toela
ge voor het enige kind te halveren 
of af te schafffen. Deze misval
maatregel werd doorgevoerd zon
der de minste sociale korrektie en 
zonder raadpleging van het parle
ment. De protesten werden hevig. 
De Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen schrok, na enige aarze
ling, wakker. Stoere, stoutmoedige 
artikels vullen het weekblad van 
deze invloedrijke organizatie. En 
eergisteren sprak voorzitter Frans 
Van Mechelen, (af-)gewezen 
CVP-minister, in dit verband over 

„Het Monster van Lach Ness". De 
aanwezige ministers Coens en De 
Croo keken elkaar verwijtend aan. 
Want De Bond dreigt met akties, 
keiharde akties. De BRT-Radio ge
bruikte volgende woordspeling: 
„Nu gaat men de kinderbijslag 
afschaffen, en morgen wellicht de 
kinderen!". De baas van De Bond 
borduurde hierop verder. Hoe zal 
die samenleving er morgen uitzien 
en is het nog wel de moeite die 
samenleving in stand te houden, 
als er geen kinderen meer zouden 
zijn? 
Vandaag vernemen wij dat het 
CVP-bestuur alweer een kompro-
mis heeft ontdekt. 650 fr. minder 
toelage per gezin en 1.150 fr. 
forfaitaire inhouding ten laste van 

kinderloze gezinnen en alleen
staanden. Eens te meer wordt in 
dit voorstel geen rekening gehou
den met het globale inkomen: zon
der onderscfieid van Inkomen 
wordt dezelfde faktuur aangebo
den. Het behoud van het volledige 
bedrag „kinderbijslag" is nochtans 
voor vele gezinnen van wezenlijk 
belang. Maar ook de kinderlozen 
en alleenstaanden worden on
rechtmatig gestraft Ouderparen, 
van wie de kinderen „het huis 
reeds uit zijn" len ook al brachten 
zij een dozijn kinderen grooü, wor
den beboet met 1.150 fr. En wat 
gezegd van zij, die gewild of onge
wild, kinderloos blijven? Neem nu 
een alleenstaande of gehuwde 
minder-valide, die nota bene reeds 
het sociaal tanef in de medische 
sektor werd ontnomen,... ook hij 
wordt door deze rooms-blauwe 
koalitie veroordeeld voor zijn 
„wandaden". 
De regering houdt er een eigen in
terpretatie op na van de klassieker 
„Schuld en Boete". Het jarenlange 
en aanhoudende wanbeleid ver
oorzaakte ongekende schulden 
en de minderbegoeden moeten 
daarvoor nu boeten. 

(pvdd) 
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GEMEENTEVERKIEZINGEN 

In oktober gaan we weer eens onze 
stemplicht vervullen W e hebben dus 
nog enkele weken bjd om te overwe
gen welke bekende of onbekende 
kandidaat onze stem zal knjgen 
Van de kandidaten van de tradtionele 
partijen is het geweten dat zij naast 
hun partijlidmaatschap eveneens al 
dan met vnjwillig lid zijn van een of 
meer nevenorganizaties — die trou
wens de sterkte van hun partijen zijn 
In verband hiermee dit ware verhaal 
BIJ de jongste parlementsverkiezingen 
heeft een in Antwerpen gevestigd 
ziekenfonds (het enige Vlaams-naöo-
nale aldaar dat bij een eentalig Vlaams 
Verbond is aangesloten) zijn ledenlijst 
overlopen en de VU-kandidaten die 
hierop niet voorkwamen uitgenodigd 
om lid te worden 

Het resultaat ' De naïeve mensen van 
het ziekenfonds waren er aan voor 
hun moeite en postzegels 
Met de komende verkiezingen meer 
sukses ' 

R B., Wommelgem 

ONDERWIJS- EN 
KULTUURGESCHIEDENIS 
VOEREN 

De onlangs opgenchte werk- en stu
diegroep Onderwijs-Kultuur-Voeren 
(OCV), werkt een zeer uitgebreid en 
waardevol projekt uit De „Voer-ge-
schiedenis" is uiterlijk voor de inwo
ners van het Vlaamse hinterland een 
,^eer bekend" brokje Door verschil
lende mensen uit Voeren zelf werd er 
vastgesteld dat er dnngend een open
trekken van het gezichtsveld diende te 

Uitgave van het Vlaams Pers-
Radio- en TV-instituut VJ :W 

Opstel en samenstelling 
het komitee van redakteurs 
(H De Schuyteneer Johan Ar-
tois, Pol Van Den Dnessche M 
Van Liedekerke en Toon van 
Overstraeten) 

Alle stortingen voor abonnemen
ten publiciteit en redaktie op prk 
000-0171139-31 van «WIJ» Barn-
kadenplein 12 1000 Brussel 
a e l 02-2194930) 
Jaarabonnement 750 fr 
Halfjaariijks 400 fr 
Driemaandelijks 225 fr 

Losse nummers 22 fr 

Verantw uitgever 
Vic Anaaux Houba de Strooper-
laan 142 1020 Brussel 

Publiciteitschef de h Karel Se
vers tel 02 2194930 toestel 25 
('s voormiddags) of pnve At-
sembergsesteenweg 41b 1512 
Dworp Tel 02 3567844 

gebeuren Deze personen zijn dan ook 
rond de tafel gaan zitten 
Kuituur- evenals onderwijsgeschiede-
nis IS onmogelijk zonder het uitdiepen 
van het verleden 
De werkgroep Onderwijs-Kultuur-
Voeren heeft als streefdoel de voorge
schiedenis van de Voerstreek op deze 
beide gebieden zo volledig mogelijk op 
te zoeken en kenbaar te maken 
Het IS een zware opdracht Het welsla
gen van deze onderneming is toch met 
te vrezen gezien men nu reeds over 
zeer veel degelijke dokumentatie kan 
beschikken in de vorm van bneven, 
beslissingen op gemeentelijk, provin
ciaal- en regenngsvlak, leerlingenlijs-
ten verslagen en boekhouding enz 
Onze jeggd staart zich blind op het he
den, het fundamenteel werk van hun 
grootouders, ouders en ,de man met 
de pet" van de Voerstreek is hun met 
t>ekend, het wordt angstvallig verzwe
gen' Waarom"? 
De werkgroep wil een waarheidsge
trouw beeld geven van de geschiede
nis de evolutie en de resultaten van 
het Nederlandstalig onderwijs en de 
samengaande kuituur en dit liefst zo 
ver mogelijk terug Al de in het bezit 
zijnde dokumentatie zal bekendge-
meiakt worden, zodat iedereen deze 
evolutie in voor- of nadeel kan volgen 
met oorzaak en vertjand 
Door de werkgroep werd E Vroonen 
voorzitter van de Kulturele Raad ge
vraagd het voorzitterschap waar te 
nemen gezien hij op beide vlakken 
zeer goed gedokumenteerd is en veel 
geschiedenis aan de lijve ondervond 

De personen die inlichtingen doku-
menten, briefwisseling of andere willen 
ter beschikking stellen kunnen steeds 
op het adres van de voorzitter terecht 
Na fotokopienng wordt alles in dank 
terugbezorgd 
De resultaten zullen gepubliceerd wor
den binnen de kortst mogelijke tijd de 
medewerkers zullen dit gratis bezorgd 
knjgen 
De werkgroep dankt voorbaat 
Kontaktadret E. Vroonen 
VoorziHer OCV 
Veurzerveld 28b, St-Martens-Voeren 

SÜO-TIROL 
NIE VERGESSEN! 
We schreven het wel nergens op de 
rotsen (wel in ons hart) W e vormden 
een fijne groep, de Georgieten (gichel-
gneten) wat „leuger" de Alpenglochen 
wat „heuger" Door een druk bezet 
programma (bus -I- kamers) door al 
de referaten, soms voor de ene te veel 
en andere nog net niet genoeg Het 
vroege uur van aankomst (4 u Leu
ven) zal er wel met vreemd aan zijn 
waren we ons „klutske" kwijt om wat 
mensen wierook toe te zwaaien, de 
Franstalige Roland, de goede geest 
tussen jong en derde leeftijd de kook-
en poetspoezen die maar eenmaal 
„etenklaar" en wel dnemaal .afwassen 
moesten roefjen Het thuisfront-Dosfel 
en ginder fam-Beekman fiet opstap
pen achter VNJ De leeuwevlag op het 
gemeentehuis te Leifers en die Guten 
Wem mit Speki Men moet het allemaal 
maar doen Onze twee voorvechters 
W Luyten en W Kuijpers die er door 
hun volle inzet een onvergetelijke 6de 
Volkshogeschoolreis van maakten 
met een waartxjrg (Vlaamse) voor de 
7de Dank dat ik er nog net bij kon 

P B, Berg 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand in evenals scheld en smaad 
brieven Oe andere publiceren wij 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wil behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers 
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
Oe opinie vertolkt in een lezersbrief 
IS niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 

ANDERS AANPAKKEN! 
In deze tijd van tiespanng en inlevenng 
IS het de heren leiders blijkbaar nog 
met duidelijk dat ze ook voorzichtig 
dienen om te spnngen met het zuur 
verdiende geld van de werkende be
volking Even ter verduidelijking 
De politie was met meer tevreden met 
hun huidige burelen, dus maar iets 
ruimers gezocht en gevonden met de 
luxe er bij genomen Dit naar het 
voorbeeld van enkele njkswachters, 
die nu kunnen bogen en pochen over 
een heus complex Meteen maar een 
nieuw vredegerecht met een (1) ver
dieping doch dit moest wel uitgerust 
worden met een lift de heren magistra
ten zouden te moe kunnen worden Oe 
k o s t e n ' Niet aan denken, er is genoeg' 
Nu werd het toch de tijd om het 
postgebouw te vernieuwen, het kan 
met op Gewone gebouwen zijn te mm, 
dus werd het een ruim genoeg ge
bouw met de luxe er bovenop Als ik 
dat allemaal zie is het toch niet te 
verwonderen dat de gemeenten in de 
rode cijfers zitten Wat moet dit dan 
zijn met de nationale regenng ' Met
een nog een fraai sportcomplex Dit 
moest en zou er komen terwijl daar 
vandaan op ongeveer 500 meters er 
een mooie gezonde natuur verlaten en 
verwaarloosd bijligt 
Indien men zou spreken dit te doen 
verdwijnen zou er algemene reaktie 
zijn, maar er wordt nu met naar omge
zien Oitmooi stuk natuur heb ik echter 
ontdekt na vier jaren in de buurt te wo
nen en daarvoor — moet ik eerlijk 
zeggen — voel ik wel wat schaamte, 
maar nu ben ik toch fier dat ik het heb 
willen en kunnen ontdekken 
Ik hoop van harte dat er bij de volgen
de gemeente- en regenngsverkiezing 
andere plichtbewuste mensen aan de 
macht kunnen komen, want zo kan en 
mag het met verder gaan wil men niet 
volledig naar de diepenk gaan' 

G B, Wetteren 

Brieven 
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Mensen 

Schiltz op handelsmissie 

Het blijft een feit dat de Vlaamse 
regering momenteel slechts zeer 
beperkte middelen heeft om de 
ekonomische krisis in ons gewest 
te bestrijden. De kristen-demokra-
tische en liberale ministers blijven 
alles in het werk stellen om die 
verruiming van de bevoegdheden 

en financiële middelen van de 
Vlaamse uitvoerende macht tot 
een minimum te beperken. Dat 
belet evenwel niet de minister 
voor financiën en begroting van 
de Vlaamse gemeenschap, Hugo 
Schiltz, om met toenemende 

„DE CROO" 
Om aan de wensen van een aan
tal politieke partijen tegemoet te 
komen liet minister Nothomb 
niet minder dan 27 letterwoorden 
beschermen. Nationaal werden 
dan ook 27 lljstnummmers uitge
loot, waarvan het merendeel niet 
eens zal aangewend worden. 

kracht de ingezette schuchtere 
regionalizering voort te stuwen in 
de richting van volwaardige finan-
cieel-ekonomische autonomie 

Zo IS Schiltz ingegaan op een 
uitnodiging van zijn Catalaanse 
kollega Pujol om eind deze maand 
een Vlaamse handelsmissie naar 
Spanje te begeleiden bij een offi
cieel bezoek aan het autonome 
Spaanse gewest Cataluiïa. Wat 
alweer zure opnspingen zal uitlok
ken in de nationale regeerraad. 

Een fantazlerijke De Croo vond 
in dat ellenlange lijstje toch zijn 
gading niet. Temeer daar hij zoals 
zijn Schaarbeekse kollega Nols, 
er van overtuigd is dat hij best 
opkomt met een lijst die zijn 
eigen naam draagt 

Dat De Croo geen poging onder
nomen heeft om het letterwoord 
„De Croo" als 28ste te laten 
beschermen, kan niet verbazen. 
Wie in Vlaanderen, behalve de 
verkeersminister zelf, zou met 
een dergelijke benaming willen 
dingen naar de gunsten van de 
kiezers? 

Dank u, Gol 
In de politiek gebeurt het dikwijls 
dat men gelijk heeft, maar slechts 
zeer zelden dat men gelijk krijgt 
In dat opzicht zijn de verklaringen 
van minister Gol dan ook uitzon
derlijk. Volgens deze Waalse libe

raal heeft de overdracht van 120 
miljard van de gezinnen naar het 
bedrijfsleven met geresulteerd in 
een ekonomisch herstel. Daarme
de knjgt de Volksunie onverwacht 
een medestander in haar kntiek op 
het regeringsbeleid. 

Dank u, Gol. 

De beste 

Het IS de liberaal Gol die waar
schijnlijk met behulp van duistere 
machten, dit voorstel zonder 
medeweten van de CVP-excellen-
ties heeft laten opnemen in het 
begrotingsontwerp van de rege
ring. 

Deze week dit.. partij... 

Je kan natuurlijk zeggen „ t is 
politiek", maar de komedie 
steekt de ogen uit. De 
regeringsleden en -partijen 
haasten zich om te beweren dat 
de gemeenteraadsverkiezingen 
alleen een lokale aangelegenheid 
zijn en niets te maken hebben 
met het beleid van het land. 
Maar toch sloven de ministers 
zich af om van de ene 
gemeente naar de andere te 
hollen. Toch durven de 
regeringspartijen geen 
beslissingen aanvaarden die hen 
elektoraal z-ouden kunnen 
schaden 

"Uiteraard wordt er op 10 
'oktober gekozen voor het 
bestuur van een gemeente Dus 
voor een beleid van zes jaar in 
een plaatselijke politieke 
leefkring. Een eerder 
kleinschalige dimensie. 
De gemeente is echter^geen 
eiland. Als het in de regering 
regent, wordt ook de gemeente 
nat. Daarom hebben de 
verkiezingen van 10 oktober een 
dubbele betekenis 

De Volksunie kent zeer goed 
het belang van een politiek die 
dicht bij de mensen staat. Maar 
evenzeer beseffen we dat onze 
invloed in de Belgische en 
Vlaamse politiek groeit naar 
gelang onze macht in de 

gemeenten stijgt. 
Wij doen geen enkele poging 
om verstoppertje te spelen. Ook 
al weten we dat de stijgende 
trend van de Volksunie-winst 
wellicht niet helemaal 
weerspiegeld wordt door de 
resultaten van 
gemeenteraadsverkiezingen. 
In ieder geval, de Volksunie 
staat klaar. In al zijn geledingen. 
Met veel entoesiasme. Vorige 
maandag heeft de partijraad de 
laatste klip van de 
lijstensamenstelling genomen. Ik 
ben blij en fier te kunnen 
verklaren dat deze vergadering 
slechts twee probleemgevallen 
te behandelen kreeg. Dit is een 
merkwaardig bewijs van de 
grote eensgezindheid en 
onbaatzuchtigheid van onze 
kaders en militanten. Onze partij 
bestaat immers ook uit 
„mensen". Een Vlaams-nationalist 
is ook niet volmaakt. Bij het 
vormen van lijsten voor 
gemeenteraadsverkiezingen zijn 
honderden mensen betrokken. 
Allemaal met hun 
hoedanigheden, maar tevens met 
hun persoonlijke fierheid, hun 
klem-menselijke gebreken. Lijsten 
samenstellen betekent altijd een 
zure appel doorbijten. We 
hebben deze operatie bijna 
rimpelloos volbracht. Ik ben 
uiterst weinig geroepen om ter 

plaatse konflikten op te lossen. 
Ik heb me kunnen bezighouden 
— overigens met zonder sukses 
— met Brussel, mijn eigen stad, 
de hoofdstad van Vlaanderen. 
Ik dank alle kandidaten. Zij die 
een mandaat zullen veroveren. 
Vooral hen die weinig of geen 
kans hebben. Die alleen hun 
naam, hun prestige en hun 
energie ter beschikking stellen. 
Ik dank evenzeer al degenen die 
zich voor het algemeen belang 
van de partij opzij hebben gezet. 
Ik verwacht van hen een 
evengrote inzet 
Nu aan de slag! Maar vergeet 
niet: nog éénmaal komen we 
allemaal samen. Massaall Op 19 
september te Antwerp)enl Het 
Vlaams-nationaal 
verkiezingskongres. Samen 
geven we daar een gebalde 
stoot die de Volksunie-
campagne in elke gemeente 
vooruit stuwt Onstuitbaar 
vooruit! 

Volgens het CVP-partijblad ,Zeg" 
bestaat er geen twijfel: de CVP is 
de beste partij van het land, zij 
heeft de beste mandatarissen en 
uiteraard ook het beste program
ma. 
Over het regeringsvoorstel om de 
kinderbijslag voor het eerste kind 
af te schaffen is het blad dan ook 
duidelijk- het is „nonsens", „baarlij
ke onzin" en „moedwillig kwaad" 
om dat voorstel aan de CVP toe te 
schrijven. Zelfs de bevoegde 

Zondag 19 sept: 

Volksunie-

verkiezingskongres 

te Antwerpen 

Vic ANCIAUX 
CVP-mimster Dehaene heeft er 
niets mee te maken. 

...do 
slechtste 
mandatarissen? 
Die bewering van , ^eg ' ' staat 
echter in schrille tegenstelling 
met de verklaring van minister 
Dehaene zelf. In een gesprek met 
het dagblad „Het Volk" gaf deze 
ridderlijk toe dat de maatregel 
om de kinderbijslag voor het 
enig kind af te schaffen „ge
groeid is binnen de regering toen 
op zoek werd gegaan naar bijko
mende besparingen." 

Ook eerste minister Martens 
spreekt ter zake onomwonden 
van een „regerings"-beslissing, 
die omwille van de vele tegen
kantingen nog wel kan gewijzigd 
worden op voorwaarde dat het 
besparingsresultaat in de sektor 
kinderbijslagen hetzelfde is. 

Wat nu, „Zeg"? Ofwel zijn die 
beste mandatarissen niet goed 
op de hoogte van het beste pro
gramma. Ofwel zijn die beste 
mandatarissen toch niet zo best 
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m Brieven 

GEMEENTEVERKIEZINGEN 

In oktober gaan we weer eens onze 
stemplicht vervullen W e hebben dus 
nog enkele weken tijd om te overwe
gen welke bekende of onbekende 
kandidaat onze stem zal knjgen 
Van de kandidaten van de tradtionele 
partijen is het geweten dat zij naast 
hun partijlidmaatschap eveneens al 
dan niet vrijwillig lid zijn van een of 
meer nevenorganizaties — die trou
wens de sterkte van hun partijen zijn 
In verband hiermee dit ware verhaal 
BIJ de jongste parlementsverkiezingen 
heeft een in Antwerpen gevestigd 
ziekenfonds (het enige Vlaams-naüo-
nale aldaar dat bij een eentalig Vlaams 
Verbond is aangesloten) zijn ledenlijst 
overiopen en de VU-kandidaten die 
hierop niet voorkwamen uitgenodigd 
om lid te worden 

Het resultaat ' De naïeve mensen van 
het ziekenfonds waren er aan voor 
hun moeite en postzegels 
Met de komende verkiezingen meer 
sukses ' 

RB^ Wommelgem 

ONDERWIJS- EN 
KULTUURGESCHIEDENIS 
VOEREN 

De onlangs opgenchte werk- en stu
diegroep Onderwijs-Kultuur-Voeren 
(OCV), werkt een zeer uitgebreid en 
waardevol projekt ui t De „Voer-ge-
schiedenis" is uiterlijk voor de inwo
ners van het Vlaamse hinterland een 
,zeer bekend" brokje Door verschil
lende mensen uit Voeren zelf werd er 
vastgesteld dat er dnngend een open
trekken van het gezichtsveld diende te 
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gebeuren Deze personen zijn dan ook 
rond de tafel gaan zitten 
Kuituur- evenals onderwijsgeschiede-
nis IS onmogelijk zonder het uitdiepen 
van het verleden 
De werkgroep Onderwijs-Kultuur-
Voeren heeft als streefdoel de voorge
schiedenis van de Voerstreek op deze 
beide gebieden zo volledig mogelijk op 
te zoeken en kenbaar te maken 
Het is een zware opdracht Het welsla
gen van deze onderneming is toch met 
te vrezen gezien men nu reeds over 
zeer veel degelijke dokumentatie kan 
beschikken in de vorm van bneven, 
beslissingen op gemeentelijk, provin
ciaal- en regenngsvlak leeriingenlijs-
ten verslagen en boekhouding enz 
Onze jeggd staart zich blind op het he
den, het fundamenteel werk van hun 
grootouders, ouders en „de man met 
de pet" van de Voerstreek is hun met 
bekend het wordt angstvallig verzwe
gen' Waarom"? 
De werkgroep wil een waarheidsge
trouw beeld geven van de geschiede
nis de evolutie en de resultaten van 
het Nederlandstalig onderwijs en de 
samengaande kuituur en dit liefst zo 
ver mogelijk terug Al de in het bezit 
zijnde dokumentatie zal bekendge
maakt worden zodat iedereen deze 
evolutie in voor- of nadeel kan volgen 
met oorzaak en verljand 
Door de werkgroep werd E Vroonen, 
voorzitter van de Kulturele Raad ge
vraagd het voorzitterschap waar te 
nemen gezien hij op t)eicle vlakken 
zeer goed gedokumenteerd is en veel 
, geschiedenis aan de lijve ondervond 
De personen die inlichtingen doku-
menten, bnefwisseling of andere willen 
ter beschikking stellen kunnen steeds 
op het adres van de voorzitter terecht 
Na fotokopienng wordt alles in dank 
terugbezorgd 
De resultaten zullen gepubliceerd wor
den binnen de kortst mogelijke tijd de 
medewerkers zullen dit gratis bezorgd 
knjgen 
De werkgroep dankt voorbaat 
Kontaktadre* E Vroonen 
Voorzittsr O C V 
Veurzarveld 28b, St-Martens-Voeren 

SÜD-TIROL 
NIE VERGESSEN! 
W e schreven het wel nergens op de 
rotsen (wel m ons hart) We vormden 
een fijne groep, de Georgieten (gichel-
gneten) wat „leuger" de Alpenglochen 
wat „heuger" Door een druk bezet 
programma (bus -t- kamers) door al 
de referaten, soms voor de ene te veel 
en andere nog net met genoeg Het 
vroege uur van aankomst (4 u Leu
ven) zal er wel met vreemd aan zijn 
waren we ons „klutske" kwijt om wat 
mensen wierook toe te zwaaien de 
Franstalige Roland, de goede geest 
tussen jong en derde leeftjd de kook-
en poetspoezen die maar eenmaal 
etenklaar" en wel dnemaal afwassen' 

moesten roepen Het thuisfront-Dosfel 
en ginder fam-Beekman het opstap
pen achter VNJ De leeuwevlag op het 
gemeentehuis te Leifers en die Guten 
Wem mit Spek' Men moet het allemaal 
maar doen Onze twee voorvechters 
W Luyten en W Kuijpers die er door 
hun volle inzet een onvergetelijke 6de 
Volkshogeschoolreis van maakten 
met een waarborg (Vlaamse) voor de 
7de Dank dat ik er nog net bij kon 

P B „ Berg 

Wi | ontvangen graag bneven van 
onze lezers als ze onderlel iend zijn 
Naamloze brteven gaan de scheur 
mand m evenals scheld en smaad 
brieven Oe andere publiceren w i | 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook het recht 
voor brteven in te korten en pers 
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opmie vertolkt m een lezersbrief 
IS niet noodzakeli jk de onze 

Oe redaktie 

ANDERS AANPAKKEN! 
In deze tijd van bespanng en inlevenng 
IS het de heren leiders blijkbaar nog 
met duidelijk dat ze ook voorzichtig 
dienen om te spnngen met het zuur 
verdiende geld van de werkende be
volking Even ter verduidelijking 
De politie was met meer tevreden met 
hun huidige burelen, dus maar iets 
ruimers gezocht en gevonden met de 
luxe er bij genomen Dit naar het 
voorbeeld van enkele njkswachters, 
die nu kunnen bogen en pochen over 
een heus complex Meteen nnaar een 
nieuw vredegerecht met een (1) ver
dieping, doch dit moest wel uitgerust 
worden met een lift de heren magistra
ten zouden te moe kunnen worden De 
kosten"? Niet aan denken, er is genoeg' 
Nu werd het toch de tijd om het 
postgebouw te vernieuwen, het kan 
met op Gewone gebouwen zijn te mm, 
dus werd het een ruim genoeg ge
bouw met de luxe er bovenop Als ik 
dat allemaal zie is het toch met te 
verwonderen dat de gemeenten m de 
rode cijfers zitten Wat moet dit dan 
zijn met de nationale regenng"? Met
een nog een fraai sportcomplex Dit 
moest en zou er komen terwijl daar 
vandaan op ongeveer 500 meters er 
een mooie gezonde natuur verlaten en 
verwaarloosd bijligt 
Indien men zou spreken dit te doen 
verdwijnen zou er algennene reaktie 
zijn, maar er wordt nu met naar omge
zien Dit mooi stuk natuur heb ik echter 
ontdekt na vier jaren in de buurt te wo
nen en daarvoor — moet ik eerlijk 
zeggen — voel ik wel wat schaamte 
maar nu ben ik toch fier dat ik het heb 
willen en kunnen ontdekken 
Ik hoop van harte dat er bij de volgen
de gemeente- en regenngsverkiezmg 
andere plichtbewuste mensen aan de 
macht kunnen komen want zo kan en 
mag het met verder gaan wil men met 
volledig naar de dieperik gaan* 
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Mensen 

Schiltz op handelsmissie 

m 
Het blijft een feit dat de Vlaamse 
regering momenteel slechts zeer 
beperkte middelen heeft om de 
ekonomische krisis in ons gewest 
te bestrijden. De kristen-demokra-
tische en liberale ministers blijven 
alles in het werk stellen om die 
verruiming van de bevoegdheden 

' j ^ 

en financiële middelen, van de 
Vlaamse uitvoerende macht tot 
een minimum te beperken. Dat 
belet evenwel niet de minister 
voor financiën en begroting van 
de Vlaamse gemeenschap, Hugo 
Schiltz, om met toenemende 

„DE CROO" 
Om aan de wensen van een aan
tal politieke partijen tegemoet te 
komen liet minister Nothomb 
niet minder dan 27 letterwoorden 
beschermen. Nationaal werden 
dan ook 27 lijstnummmers uitge
loot, waarvan het merendeel niet 
eens zal aangewend worden. 

kracht de ingezette schuchtere 
regionalizering voort te stuwen in 
de richting van volwaardige finan-
cieel-ekonomische autonomie. 

Zo is Schiltz ingegaan op een 
uitnodiging van zijn Catalaanse 
kollega Pujol om eind deze maand 
een Vlaamse handelsmissie naar 
Spanje te begeleiden bij een offi
cieel bezoek aan het autonome 
Spaanse gewest Cataluna. Wat 
alweer zure oprispingen zal uitlok
ken in de nationale regeerraad. 

Een fantazierijke De Croo vond 
in dat ellenlange lijstje toch zijn 
gading niet. Temeer daar hij zoals 
zijn Schaarbeekse kollega Nols, 
er van overtuigd is dat hij best 
opkomt met een lijst die zijn 
eigen naam draagt 

Dat De Croo geen poging onder
nomen heeft om het letterwoord 
„De Croo" als 28ste te laten 
beschermen, kan niet verbazen. 
Wie in Vlaanderen, behalve de 
verkeersminister zelf, zou met 
een dergelijke benaming willen 
dingen naar de gunsten van de 
kiezers? 

Dank u, Gol 
In de politiek gebeurt het dikwijls 
dat men gelijk heeft, maar slechts 
zeer zelden dat men gelijk krijgt. 
In dat opzicht zijn de verklaringen 
van minister Gol dan ook uitzon
derlijk. Volgens deze Waalse libe

raal heeft de overdracht van 120 
miljard van de gezinnen naar het 
bedrijfsleven niet geresulteerd in 
een ekonomisch herstel. Daarme
de krijgt de Volksunie onverwacht 
een medestander in haar kritiek op 
het regeringsbeleid. 

Dank u, Gol. 

De beste 

Het is de liberaal Gol die waar
schijnlijk met behulp van duistere 
machten, dit voorstel zonder 
medeweten van de CVP-excellen-
ties heeft laten opnemen in het 
begrotingsontwerp van de rege
ring. 

Deze week dit. partij... 

Je kan natuurlijk zeggen „ t is 
politiek", maar de komedie 
steekt de ogen uit. De 
regeringsleden en -partijen 
haasten zich om te beweren dat 
de gemeenteraadsverkiezingen 
alleen een lokale aangelegenheid 
zijn en niets te maken hebben 
met het beleid van het land. 
Maar toch sloven dé ministers 
zich af om van de ene 
gemeente naar de andere te 
hollen. Toch durven de 
regeringspartijen geen 
beslissingen aanvaarden die hen 
elektoraal zouden kunnen 
schaden. 

Uiteraard wordt er op 10 
'oktober gekozen voor het 
bestuur van een gemeente. Dus 
voor een beleid van zes jaar in 
een plaatselijke politieke 
leefkring. Een eerder 
kleinschalige dimensie. 
De geimeente is echter^geen 

: eiland. Als het in de regering 
regent, wordt ook de gemeente 
nat. Daarom hebben de 
verkiezingen van 10 oktober een 
dubbele betekenis. 

b e Volksunie kent zeer goed 
het belang van een politiek die 
dicht bij de mensen staat. Maar 
evenzeer beseffen we dat onze 
invloed in de Belgische en 
Vlaamse politiek groeit naar 
gelang onze macht in de 

gemeenten stijgt. 
Wij doen geen enkele poging 
om verstoppertje te spelen. Ook 
al weten we dat de stijgende 
trend van de Volksunie-winst 
wellicht niet helemaal 
weerspiegeld wordt door de 
resultaten van 
gemeenteraadsverkiezingen. 
In ieder geval, de Volksunie 
staat klaar. In al zijn geledingen. 
Met veel entoesiasme. Vorige 
maandag heeft de partijraad de 
laatste klip van de 
lijstensamenstelling genomen. Ik 
ben blij en fier te kunnen 
verklaren dat deze vergadering 
slechts twee probleemgevallen 
te behandelen kreeg. Dit is een 
merkwaardig bewijs van de 
grote eensgezindheid en 
onbaatzuchtigheid van onze 
kaders en militanten. Onze partij 
bestaat immers ook uit 
„mensen". Een Vlaams-nationalist 
is ook niet voinnaakt. Bij het 
vormen van lijsten voor 
gemeenteraadsverkiezingen zijn 
honderden mensen betrokken. 
Allemaal met hun 
hoedanigheden, maar tevens met 
hun persoonlijke fierheid, hun 
klein-menselijke gebreken. Lijsten 
samenstellen betekent altijd een 
zure appel doorbijten, We 
hebben deze operatie bijna 
rimpelloos volbracht. Ik ben 
uiterst weinig geroepen om ter 

plaatse konflikten op te lossen. 
Ik heb me kunnen bezighouden 
— overigens niet zonder sukses 
— met Brussel, mijn eigen stad, 
de hoofdstad van Vlaanderen. 
Ik dank alle kandidaten. Zij die 
een mandaat zullen veroveren. 
Vooral hen die weinig of geen 
kans hebben. Dié alleen hun 
naam, hun prestige en hun 
energie ter beschikking stellen. 
Ik dank evenzeer al degenen die 
zich voor het algemeen belang 
van de partij opzij hebben gezet 
Ik verwacht van hen een 
evengrote inzet 
Nu aan de,slag! Maar vergeet 
niet: nog éénmaal komen we 
allemaal samen. Massaall Op 19 
september te Antvverpen! Het 
Vlaams-nationaal 
verkiezingskongres. Samen 
geven we daar een gebalde 
stoot die de Volksunie-
campagne in elke gemeente 
vooruit s tuwt Onstuitbaar 
vooruit! 

Volgens het CVP-partijblad ,Zeg" 
bestaat er geen twijfel: de CVP is 
de beste partij van het land, zij 
heeft de beste mandatarissen en 
uiteraard ook het beste program
ma. 
Over het regeringsvoorstel om de 
kinderbijslag voor het eerste kind 
af te schaffen is het blad dan ook 
duidelijk: het is „nonsens", „baarlij
ke onzin" en „moedwillig kwaad" 
om dat voorstel aan de CVP toe te 
schrijven. Zelfs de bevoegde 

Zondag 19 sept: 

Volksunie-

verkiezingskongres 

te Antwerpen 

Vic ANCIAUX 
CVP-minister Dehaene heeft er 
niets mee te maken. 

...de 
slechtste 
mandatarissen? 
Die bewering van „Zeg" staat 
echter in schrille tegenstelling 
met de verklaring van minister 
Dehaene zelf. In een gesprek met 
het dagblad „Het Volk" gaf deze 
ridderlijk toe dat de maatregel 
om de kinderbijslag voor het 
enig kind af te schaffen „ge
groeid is binnen de regering toen 
op zoek werd gegaan naar bijko
mende besparingen." 

Ook eerste minister Martens 
spreekt ter zake onomwonden 
van een „regerings"-beslissing, 
die omwille van de vele tegen
kantingen nog wei kan gewijzigd 
worden op voorwaarde dat het 
besparingsresultaat in de sektor 
kinderbijslagen hetzelfde is. 

Wat nu, ,Zeg"? Ofwel zijn die 
beste mandatarissen niet goed 
op de hoogte van het beste pro
gramma. Ofwel zijn die beste 
mandatarissen toch niet zo best 
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Kommentaar 

Met de medewerking van ontelbare organizaties en de steun van tientallen vooraanstaanden organizeert de 
Bond van Grote en Jonge Gezinnen op 14 november a.s. een „auto-arme"zondag. Men wil op vrijwillige basis 
even bezinnen omtrent de voor- en nadelen van het element „auto" in onze samenleving. Zullen de straten en 
wegen er weer zo rustig bijliggen als voor een aantal jaren toen de auto verplicht op stal bleef? Wij hopen dit 
van harte. 

Sociaal-
voelend? 
Minister van Sociale Zaken Jean-
Luc Dehaene wordt in het lijfblad 
van het ACV, de krant „Het Volk", 
nog maar eens bewierookt. In de 
zaterdagse editie krijgt Jean-Luc 
Dehaene liefst een volledige pagi
na: een zacht interview doorspekt 
met lofwoordjes van de redakteur 
Leo Marynissen; „ t en van de 
meest loyale leden van het kabi
net Martens, geniet deze intelli
gente polit icus en pragmatische 
beleldsman ook het volle ver
trouwen van de kristelijke arbei
dersbeweging waarin hij zijn roe
ping vond". 
„Het Volk" heeft blijkbaar gekozen 
voor het direkte aktiemiddel de 
eigen ACV-achterban overdonde
ren met zware taal, in de hoop 
deze militanten te overtuigen. Men 
weet maar al te goed dat er, naast 
gemeenteraadsverkiezingen, vol
gend jaar ook syndikale verkiezin
gen worden gehouden. En daarbij 
zou het ACV weleens klappen 
kunnen krijgen. Overtuigend klin
ken de woorden van Dehaene 
anders niet. De aanval op de brug
gepensioneerden tracht deze mi
nister zo af te doen: „Het gaat om 
een bijdrage van 7 % die enkel 
moet betaald worden door brug
gepensioneerden met een brug
pensioen hoger dan 29.000 fr. en 
die nu reeds 3,5 % betalen." Hij 
vergeet hierbij te vermelden dat 
dit het bruto-bedrag betreft Even
min kan hij een sociaal-verant-

m 

woorde uitleg bedenken voor de 
affaire van de kinderbijslagen. De 
tijd van de sociaal-voelende speel
pleinleider is Jean-Luc lang verge
ten... 

Vrede op 
't spel 
2.000 entoeslaste leiders van 
Chirojeugd-Vlaanderen waren 
eind augustus samen te Lichtaart 
om met een groots feest het 
nieuwe werkjaar in te zetten. Het 
gekozen jaartema is biezonder 
aktueel: „De vrede staat op 't 
spel". Het tema „vrede" zal gedu
rende het jaar in zijn breedste zin 
worden bewerkt en bespeeld: 
vrede is werken aan de samenle
ving door een andere tussen
menselijke benadering en door 
de verdeling van de verantwoor
delijkheid. Ook vernemen wij dat 
de nationale chiroproost Jef Van 
den Ouweland na zes jaar ermee 
s topt Binnenkort hopen wij de 
naam van de nieuwe (en hopelijk 
even bezielende) proost te kun
nen meedelen. 

Winstgevend 
moordtuig 
Vorige week publiceerden wij het 
ophefmakende dossier van VU-
kamerlid Willy Kuijpers. België is 
uiteraard niet het enige land dat 
zich verrijkt met de handel in 
oorlogsmaterieel. 
Maandag opende de 24ste inter
nationale luchtvaarttentoonstelling 
in Farnborrough, even ten zuid
westen van Londen. Volgens de 
organizatoren van die tentoonstel
ling wordt de gennge vraag naar 
vliegtuigen voor de burgerlucht
vaart, als gevolg van de inzinking 
van het luchtverkeer, ruimschoots 
goedgemaakt door een opleving 
van de vraag naar gevechtsvlieg
tuigen, raketten en andere wa
pens. Het aantal kopende bezoe
kers wordt dan ook op 50.000 
geraamd Vooral de „Harner 
Jump-Jet" en de vliegende raket 
„Exocet" blijken als broodjes te 
verkopen Net zoals men hambur
gers of traktoren aanpnjst, wordt 
daar publiekelijk een reklame ge
voerd voor moordtuig Straks zul
len paafistische organizaties en 
VN-resoluties weer eens debatte
ren over de gruwelijke wapenhan
del Ondertussen laat men t)etijen 

en wordt niets ondernomen om 
daadwerkelijk deze schandelijke 
aktiviteiten te verbieden... 

...en Leo 
Ondertussen vergaderden de Eu
ropese parlementsleden van de 
EVP (alle kristen-demokratische 
frakties) onder voorzitterschap 
van Leo Tindemans. Op de laat
ste dag van deze bijeenkomst 
hield „onze' minister van Buiten

landse Betrekkingen een plei
dooi voor een VN-zitting over 
mensenrechten. De verklaring 
over deze fundamentele humane 
rechten zouden her-onderzocht 
moeten worden en vervolgens 
plechtig geproklameerd, aldus 
Tindemans. Mooie woorden en 
papier is gewillig... Want, waarop 
wachtte diezelfde Tindemans om 
initiatieven te nemen teneinde 
schending van de mensenrech
ten in Libanon, in Guatemala en 
in El Salvador te verhinderen? En 
wanneer doet Tindemans iets om 
de terreurdaden in Turkije te 
doen ophouden? 

Ontsnapping? 
Normaal gezien zou op 13 sep
tember a.s. het proces tegen vier 
Aalterse CVP'ers voor het assi-
senhof van Gent moeten begin
nen. De beschuldiging is in VU-
knngen nogal bekend: na de parle
mentsverkiezingen van 17 april 
1977 ontdekte VU-fraktieleider 
Guido Van den Kerckhove dat er 
geknoeid was met de volmachten. 
Hierbij waren vier CVP'ers betrok
ken: de echtgenote van de CVP-
burgemeester, een schepen, een 
gemeenteraadslid en diens vrouw. 
Reeds jaren trachten de verdedi
gers van deze schriftvervalsers, 
met behulp van allerlei juridische 
knepen, deze zaak ongedaan te 
maken. Nochtans bekende één 
van de betichten reeds. De hele 
zaak werd nu uitgesteld tot na de 
aanstaande gemeenteraadsver
kiezingen. Dit zal evenwel de Aal
terse kiezer niet meer kunnen 
overtuigen van de kuisheid van de 
CVP. Het aalvlugge en „handige" 
kassatie-maneuver is slechts een 
uitstel... tot het ogenblik waarop 
recht zal geschieden. Hopelijk. 

Dure banden 
De 38-jarige Hallet moet twee 
nieuwe autobanden van kamer
voorzitter Defraigne betalen. Deze 
inwoner uit Flémalle had er immers 
mets beter op gevonden dan de 
banden van de wagen met num
merplaat „A 1" kapot te snijden 
„Als wraak".. Jean Defraigne had 
een aantal dagen vóór de feiten, 
tijdens de betoging van de Waalse 
staaiarbeiders, „onheuse gebaren" 
gemaakt naar de manifestant Hal-
let. Het toeval wilde dat Hallet de 
auto met dezelfde nummerplaat 
enige tijd nadien onbeheerd aan
trof te Luik. „Aanvankelijk dacht ik 
er een sticker op te kleven, maar 
toen besloot ik maar twee banden 
te bewerken", aldus de verbolgen 
betoger. Dure banden, maar ja., 
ook dat kost inmiddels meer in 
deze krisistijd. 

AUTO-ARME ZONDAG 

14 NOVEMBER 1982 

Naessens: de rode bankier? 
Met Maurits Naessens, die verleden zondag op 
75-jarige leeftijd stierf, is een van de meest 
kurieuze Vlaamse figuren heengegaan. Teken van 
tegenspraak, zowel de mens als de loopbaan. 
Uiterst bescheiden komaf: de vader stoker in een 
Antwerpse school, de moeder huisbewaarster bij 
een verzekeringsmaatschappij. Uit de kelderétage 
van een conciërgewoning naar de top van de 
financiële wereld: een bijna Amerikaanse carrière. 
Socialist en flamingant, thuis in minstens twee we
relden, maar in ieder daarvan (ondanks de hofhou
ding) eigenlijk een eenzaat. Socialisme en Vlaams-
gezindheid ontsproten bij hem waarschijnlijk aan 
dezelfde wortel : de opstand van de jonge Streber, 
die omhoog wou uit de kelderverdieping. De 
rijpingsjaren maakte hij mee in het kurieuze rebel
se Antwerpen vlak na de Eerste Wereldoorlog, 
waar de sociale en de nationale strijd een zeldza
me ontmoeting beleefden. Het signaal van Herman 
Van den Reeck, nadien de Bormsverkiezingen: op 
een korte onderbreking na (door zijn voorzichtige 
ouders verbannen naar een school in Wallonië, om 
er te genezen van flamingantische mazelen) was 
hij betrokken bij het intense politiek en geestelijk 
leven van de Scheldestad. 

Als de jaren dertig beginnen is hij aktief in de 
BWP: partijwerking, maar ook kultureel aktivisme 
en propaganda voor het gebroken geweer. 
De eigenlijke doorbraak komt, nadat Rik De Man 
uit Duitsland is teruggekeerd en het „Plan van de 
Arbeid" opgesteld heeft. Als De Man in '35 minister 
wordt, stoot Naessens in diens kielzog door naar 
de top, het nationaal partijbureau. Hij speelt het 
klaar om, temidden van drukke politieke en propa
gandistische werkzaamheden, verder te studeren 
aan de ULB. Tot aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog is hij een vaste waarde op menig 
kabinet van socialistische ministers. 
Oorlog, bezetting, kollaboratie. De Man ontbindt 
de BWP en gaat de weg op die uiteindelijk zal 
leiden naar de eenzame dood in Zwitserse balling
schap. In het begin van de bezetting lijkt Naessens 
— die de opvattingen van De Man over een 
autoritair en elitair nationaal socialisme-zonder-
streepje volkomen deelt — een der eerste socia
listische kandidaten voor de kollaboratie. in de na-
zomer van 1940 studiereis in het Reich; zwaar on

der de indruk van de sociale verwezenlijkingen in 
het toenmalige Duitsland. Onlangs nog heeft 
Naessens daarover zijn publieke biecht gespro
ken in De Wildes Nieuwe Orde. Nadien hebben de 
wegen zich dan toch gescheiden: Naessens ver
brandde zich niet verder en zong de oorlog uit in 
een ambtenarenstoel op Financiën. De bewonde
ring en de verering voor Rik De Man is echter, over 
de scheiding heen, altijd blijven bestaan. 
Kurieuze na-oorlogse verhouding tussen het par-
tijsocialisme en Maurits Naessens. Een top-veem-
gerecht van de BSP veroordeelde Naessens er 
toe, omwille van de Berlijnse reis en de trouw aan 
De Man, nooit meer een funktie binnen de partij of 
een mandaat namens de partij te bekleden. Re
pressie-slachtoffer dus. De onmogelijkheid om 
verder aan politiek te doen, bood Naessens echter 
de kans om zijn talenten elders te ontvouwen. Ja
renlang aan de top van een Franse bank in 
Vlaanderen, jarenlang ondervoorzitter van een 
patroonsorganizatie: ti jdens die steile opgang 
legde hij nooit het socialistisch etiket af. Deze op
gang zou overigens niet mogelijk geweest zijn 
zonder de heimelijke steun die vanuit de partij 
naar hem en van hem uit naar de partij bleef stro
men, ondanks alles. 

De rest is wereldwijd bekend: het kunstmecenaat 
van welhaast Renaissance-allures, huize Oster-
rieth, de Mercator-uitgaven. Naessens was in en 
buiten Vlaanderen een ambassadeur voor ons 
volk, onze kunst en kuituur. 
Een man uit verschillende werelden, op de grens 
van bewogen tijden, leder van ons kan er fier over 
zijn dat hij, zeer bewust, een Vlaming was. 

9 SEPTEMBER 1982 



Sociaal-ekonomisch 

Inflatie van forse verklaringen 

mi 
Schizofreen schimmenspel 
Er werd in de voorbije dagen 
forse taal gesprol<en in de 
werkhervattende politieke 
arena's. Premier Wilfried 
Martens in een interview 
toegestaan aan de Brussels-
frankofone „Le Soir": 

„Weliswaar kijkt het 
bedrijfsleven vandaag op 
tegen een inspanning van 15 
miljard extra-belasting als 
gevolg van de halvering van 
de Maribel-operatie. Maar 
deze extra-uitgaven die van 
de werkgevers gevraagd 
worden zullen gekompenseerd 
worden door de loonmatiging 
volgend jaar, en in '84-" 

Op de vooravond van het 
voorgenomen ultieme sociaal 
overleg waarschuwde de 
Waalse kristelijke 
vakbondsleider Robert 
Dhondt via het dagblad „La 
Cité" zijnerzijds: „Het moet nu 
gedaan zijn met de deflatoire 
politiek van de regering-' 

De afgevaardigde-beheerder 
van het Verbond van 
Belgische Ondernemingen 
(VBO). Raymond Pulinckx, 
nam andermaal in een 
radiotoespraak vorige 
dinsdagavond de verdediging 
van de deflatoire 
regeerpolitiek op zijn 
krachten: „Wij hopen ten 
stelligste dat de ekonomische 
en sociale aktiviteit in de 
komende weken en maanden 
niet zal worden verstoord 
door gebeurtenissen die 
nadeel kunnen berokkenen 
aan de belangen van onze 
ekonomie en, bijgevolg, aan 
de belangen van al degenen 
die daarvan leven. Het is 
normaal dat de regering het 
herstel van de 
konkurrentiekracht van onze 
ondernemingen als prioritaire 
doelstelling heeft gekozen-
Dat vereist een matiging van 
de stijging van de inkomens-' 

Hoe dan ook is het al een uitge
maakte zaak dat met de hervat
ting van het zogeheten nationaal 
sociaal overleg en vooral met de 

Eyskens'... 
Al geruime ti jd is er geharrewar 
en gehakketak omtrent de afba
kening van de ontwikkelingszo
nes waarvoor de EG-kommissie 
nog overheidssteun dui t Nadat 
uit eerste rapporten was geble
ken dat (toevallig!) nagenoeg 
gans het Waalse gewest en 
slechts enkele streken in Vlaan-

, deren, volgens de EG, nog in 
aanmerking komen voor over
heidssteun, maakte onder meer 
CVP-minister Eyskens zich sterk 
dat die ongehoorde discriminatie 
uiteindelijk wel ongedaan zou 
gemaakt worden. 

Deze week moet blijken dat Eys
kens stoeremanstaal heeft ge
sproken op een moment dat hij 
goed wist dat het EG-diktaat be
treffende ontwikkelingszones 

zoveelste aflevering van het poli
tiek touwtjetrek de inleveringsfo
bie nog heviger zal heroplaaien. 
Immers, niet de staat maar u leeft 
boven uw stand! Niet de over
heid, ook niet de ondernemers
wereld, maar de werknemers 
moeten als eersten en vla extra
inspanningen dokteren aan een 
toekomstgericht industrieel be
leid... 

Van korte duur! 
Enkele maanden krisisbeleid 
hebben het onderhand al over
duidelijk gemaakt: het is er de 
huidige regeerders zonder meer 
om te doen met alle mogelijke 
kunstgrepen de inkomsten van 
de staat te verhogen, zonder dat 
daartegenover een ernstig revi-
talizeringsplan staat. Het moet 
toegegeven worden dat men 
daarbij gewiekst is tewerk ge
gaan. De liberalen werden mee 
in de boot genonnen om de inle
veringsaanspraken op korte tijd 
mogelijk te maken. Vooral om de 
drogreden aan te houden dat 
zeker de burgers niet boven hun 
stand leven en de inkomensmati-
glng slechts van korte duur zal 

zijn, nadat de sporen van het 
wanbeleid van de vorige Mar-
tens-regeringen (waar de socia
listen mee de skepter zwaaiden) 
zullen weggewist zijn. 

Zeker geen aanzienlijke verho
gingen van de taksen, zo werd 
elektoraal geskandeerd. Inmid
dels weet elk gezin wel beter. 
Huichelachtiger schimmenspel 
kon bezwaarlijk bedacht wor
den. De tijdelijke desindexering 
van lonen en wedden is nu wel 
stilaan een onomkeerbare maat
regel aan het worden. Wordt 
teruggekeerd naar het automati
sche indexsysteem, dan zal dit 
slechts geschieden nadat het in
dexcijfer behoorlijk zal gemani
puleerd zijn, onder meer met het 
verwijderen van de BTW-verho-
gingen uit de berekeningstabel
len, of nog met de uitzuiveren uit 
de index van de stijgingen van 
energieprijzen. 

Tegelijkertijd is er de lakonieke 
melding dat het effekt van de 
devaluatie begin dit jaar (feitelijk 
zijn er al drie muntontwaardin-
gen geweest!) zijn goede vruch
ten vertoont. 

Wat konkreet betekent dat de 
loonkost relatief sterk is vermin
derd. Bijkomend wordt dan na
tuurlijk krampachtig verzwegen 
dat de koopkracht aanzienlijk 
vermindert en uiteindelijk ook de 
kleinhandel het zware gelag 
moet betalen. 

Er waren (want er moet ook 
bewezen worden dat er positie
ve resultaten worden geboekt) 
na de opmaak van de begroting 
voor volgend jaar enkele stille 
juichkreten in verband met „het 
herstel van de konkurrentie
kracht van onze ondernemin
gen". Het unitaire Verbond van 
Belgische Ondernemingen 

spreekt zulks hoegenaamd niet 
tegen, maar lienadrukt zwaar 
dat hoe dan ook de „rendabiliteit 
van de ondernemingen nog niet 
is weergevonden". Bezuinigings
inspanningen zullen dan ook nog 
lange tijd moeten opgebracht 
worden. Premier Martens is al
vast dolgelukkig vanwege het 
VBO bemoedigende schouderk
lopjes te krijgen. De liberalen 
voelen zich ook stilletjes in hun 
nopjes. 

Voor de werknemers van het spitstechnologisch bedrijf Nobels-Peelman en voor de gehele Vlaamse 
gemeenschap is er goed nieuvi/s: het wereldbefaamd Vlaams metaalkonstruktiebedrijf zou hoe dan ook van de 
ondergang gered worden. Door toedoen van de bereidwillige schuldeisers, én de onverminderde prestatie
drang van de Vlaamse werknemers. Mocht het alleen van de centrale regering-Martens afhangen, dan zou dit 
Vlaams bedrijf niet méér overlevingskansen gegund zijn dan Cockerill-Yards in Hoboken dat zonder verpinken 
vanwege de nationale ekonomie-minister Mark Eyskens de doodsteek kreeg toebediend. 

een zoveelste flagrante benade
ling van Vlaanderen inhoudt 

...Stoeremans
taal 
Ekonomie-minister Mark Eyskens 
heeft nu te kennen gegeven zich 
bij het EG-besluit zonder meer 
neer te leggen. Wel heeft hij enke
le zoethoudertjes op zak. Hij pakte 
uit met de vage belofte dat zal ge
tracht worden het begrip KMO te 
verruimen. Bijkomend zou spoe
dig werk gemaakt worden van een 
herziening van de expansiewetge
ving. En, Vlaanderen zal ook een 
extra-overheidsinjektie krijgen via 
de voorgenomen fabuleuze te
werkstellingszones. 
Geen van de drie zogeheten wis-
seloplossingen van Eyskens is 
echter van aard om de flagrante 

discriminatie van het Vlaamse ge
west inzake industriële overheids
steun ongedaan te maken. Tenzij 
de Waalse ministers zulks wel 
zouden goedvinden». De Vlaamse 
gemeenschap wordt eens te meer 
voor miljoenen frank overheids
steun bij de neus genomen. 

Geens' 
juichkreet 
Nu de elektorale koorts ander
maal de Wetstraat-mandataris
sen aangri jpt toveren de rege
rende polit ici krampachtig enke
le zegeberichten te voorschijn. 
Zo was CVP-excellentie Gaston 
Geens er als de kippen bij om te 
melden dat de bouwaktiviteit in 

Vlaanderen zich ietwat blijkt te 
hernemen. Zi jn juichkreet werd 
nu aangevuld met de melding dat 
een goede duizend bouwvakkers 
in Vlaanderen uit de werklozen-
rijen werden gehaald. Enerzijds 
is het evenwel een gewone zaak 
dat na de bouwvakantie de werk
gelegenheid ietwat herneemt 

Ook de BTW-vermindering is 
duidelijk van aard geweest om 
enkele vernieuwbouwprojekten 
uit de koelkast te halen. Maar de 
bouwkrisis blijft op een kritiek 
hoog peil liggen. Toevallig één 
van de belangrijkste Vlaamse 
ekonomische sektoren. Overi
gens wordt er vanuit de profes
sionele bouwmiddens met aan
drang op gewezen dat de onge
kend hoge rentestand een harde 
rem is op de bouwrelance. De 
juichkreet van Geens is dan ook 
niets meer dan een fel misplaats
te elektorale grap. 

Sluipende verarming 
Maar, inmiddels neemt het onheil 
toe. Spoedig zal blijken dat de 
zware inleveringsoffers allesbe
halve van aard blijken om het 
ekonomisch ontij te doen keren. 
Vandaag al is er de vaststelling 
dat ondanks de afroming van de 
koopkracht (onder meer met be
lastingfoefjes allerhande) de ka-
tastrofale toestand van de rijksfi
nanciën zelfs niet getemperd 
word t Het wordt uitzichtloos tot 
en met Het lib)eraal-kristen-de-
mokratisch beleid heeft het in de 
kortste keren gepresteerd dat 
een sluipende verarming werd 
ingezet terwijl anderzijds blijkt 
dat precies in dezelfde jjeriode 
de vermogensinkomens opmer
kelijk toenemen. De kapitaal-
vlucht heeft ongekende propxjr-
ties aangenomen. 
En ten slotte is er ook nog deze 
pijnlijke vaststelling: de zuurstof 
die de bedrijven (en het betreft 
dan vooral de grote) via de inko-
mensmatigingen werd toege
kend, werd vooral aangewend 
om de winstmarges aanzienlijk 
omhoog te schroeven en nau
welijks om, onder meer via her
oriëntering van het commercieel 
beleid, toekomstgerichte afzet
mogelijkheden te creëren. De 
belofte van de regenng dat de 
„inleveraars" biezondere kontro-
le zouden krijgen op de beste
ding van de ingeleverde gelden 
is nu onderhand een duivelsbe-
drog gebleken. En zo hollen we 
fatalistisch de dieperik in. Toch 
zijn er lichtpunten: zo kunnen we 
ons troosten met de forse ver
klaring van financiën-minister De 
Clercq op de bijeenkomst van 
het Internationaal Muntfonds dat 
zijn regering er hoe dan ook niet 
aan denkt om de Belgische frank 
andermaal te devalueren..! 
De Luxemburgse bankiers den
ken er anders over, en zijn zich 
behoorlijk aan het afschermen. 
Morgen zal immers weer moe
ten toegegeven worden dat de 
overheid er in geslaagd Is de 
aanzienlijkste deficits op te sta-
(selen in vergelijking met alle lan
den van de Europese Gemeen
schap. Ondanks de forse inleve
ringsoffers- thds) 

mi 
9 SEPTEMBER 1982 



m— 
10 oktober '82: nog 31 dagen 

Gemeenteraadsverkiezingen '82 

O v e r een v ie r ta l w e k e n is het zo ve r : de ok tobe r fees ten o f de 
gemeen te raadsve rk iez ingen van 10 ok tobe r 1982. Za te r - en 
z o n d a g moe ten de l i j s ten nee rge legd w o r d e n en daarna kan de 
c a m p a g n e in al le hev ighe id l osba rs ten . In d i ve rse p lekken van 
V laanderen be loo f t het a l lesz ins een boe iende s t r i j d te wor 
den. De redak t ie van uw w e e k b l a d zal de ve rk iez ingensper i ke -
len u i te raard van nab i j vo lgen . W i j ve rzoeken u dan o o k a l ler le i 
n ieuwt jes omt ren t deze ve rk iez ingen t i j d ig te me iden , zoda t w i j 
n o g be te r op de hoog te zouden b l i j ven . Na tuur l i j k wensen w i j 
a l len een v ruch tba re ve rk i ez i ngscampagne toe en een dave 
rend s u k s e s o p 10 o k t o b e r a.s. 
Een onstuitbare Volksunie! 

Lijst van échte Vlamingen 
te Brussel 

Volksunie 
mokraten 

- Kristen-de-
Liberalen 

1. Vic Anciaux; 2. Manu De Rons 
(KD); 3. Rudi Roosens; 4. Hedwiga 
Jacobs-Vaes; 5. Sonia De Wolf 
(KD); 6. Guide Dosogne; 7. Jozef 
De Pever (LB); 8. Jempi Dan-
greau; 9. Theo Van de Vijvere; 10. 
Gaston Vanderveken; 11. Peter 
Baeskens; 12. Leontine Vander 
Straeten-Vandendries; 13. Domini
que De Vulder; 14. Remy Vert)es-
selt (KD); 15. Mamic Gijpens; 16. 
Marie Claire Gieten; 17. Mare De 
Doncker; 18. Renaat De Wit; 19. 
Jan Lietar (KD); 20. Marie Be-
ckers-Bousse; 21. Jean Lepage; 
22. Pierre Dirix; 23. Marie-France 
Gielen; 24. Hubert Collaer; 25. 
Geert Hoogstoel; 26. Arnold Co
lier (KD); 27. Kris De Nijs; 28. 
Anne Moyson; 29. C^tharina El
ders; 30. Marcel Hendrickx; 31. 
Henri Deknudt; 32. Frans Rob-

brechts; 33. André Serruys; 34. 
Rik Ryckbosch; 35. Marlies Menz 
(LB); 36. Roger Dupont; 37. Frans 
Janssens; 38. Godelieve De Blae-
re-Declercq; 39. Marie Bracke; 40. 
Joris Van Keert)ergen; 41. Fred 
Aeyels; 42. Guy Clijmans (KD); 43. 
Felix Vangrunderbeeck; 44. André 
Verhoogen; 45. Mark Cuvelier; 46. 
Aline Bernaerts (LB); 47. Wim 
Vanderelst 

Bovenstaande Brusselse kartel-
l i jst is een pers-primeur. Van
daag, donderdag, houdt alge
meen VU-voorzitter Vic Anciaux 
een perskonferentie waarop 
deze kandidatenlijst wordt vr i j 
gegeven. Het meest opmerkeli j
ke feit is dat de Volksunie impli
ciet erkend wordt als de partij 
van de echte, overtuigde Vlamin
gen te Brussel. Immers, gewezen 
CVP-gemeenteraadslid Manu De 
Rons zegde zijn partij vaarwel. 

omdat hij het té gortig vond dat 
de CVP op één lijst kwam met de 
PSC, onder li jsttrekker Van den 
Boeynants- en met een vooraf 
betekend bestuursakkoord met 
PS en FDFJ Met hem stapten nog 
een aantal markante CVP'ers 
over en vormen aldus een groep 
„Kristen-demokraten" op deze 
kartel l i jst Ook gewezen P W -
senator Aline Bernaerts-Viroux 
staat op deze l i js t VU-voorzitter 
Vic Anciaux wordt dus in feite de 
voorman van alle overtuigde Vla
mingen te Brussel. Wi j wisten dit 
reeds lang. 

Sterke 
badplaats 
Naast vele andere lijsten, ontvin
gen wij ook de kandidatenlijst van 
de gemeente Middelkerke. „De 
Stem van het Volk" heet deze lijst 
maar met een beetje zoeken 
wordt het vlug duidelijk dat dit een 
lijst is met (sterke) VU-karakter-
trekjes. VU-volksvertegenwoordi-
ger Julien Desseyn, tevens ge-
meentesekretaris van Middelker
ke, voert immers deze lijst aan. 
Verder prijken op deze lijst: een 
aantal schepenen, uittredende ge
meenteraadsleden én de burge
meester van Middelkerke, een 
campinguitbater, een werkman, 
een burgertijk ingenieur, een voet
balspeler, de voorzitter van het 
OCMW, een winkelierster, enz... 
Wordt dit de lijst die DE meerder
heid haalt? 

VU-verkiezingskongres: 19-9-'82 

Hét treffen van al de VU-kandidaten 
Het Volksunieverkiezingskongres voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gaat door op 
zondag 19 september om 14 u. 30 in het koncert- en teatergebouw De Singel, Desguinlei 25 te 
Antwerpen, (zie het bijgevoegde kaartje). 

Singel 

f GENT RING E3 -> 

Het kongres wordt voorgezeten door parti jbestuurslid Frans Kuijpars, voorzitter arr. Antwer
pen. 
VUJO-voorzit ter Joris Roets spreekt een „oproep tot de jeugd" uit en kamerlid Paul Van Grem-
bergen zal handelen over de „Opdracht van de Volksunie in de gemeente". Partijbestuurslid 
André Geens en gemeenschapsminister Hugo Schiltz spreken een programmarede uit terwijl 
algemeen voorzitter Vic Anciaux de slottoespraak houdt 

Naast al de kaderleden worden op dit verkiezingskongres de uittredende gemeenteraads- en 
OCMW-leden verwacht en natuurlijk ook alle VU-kandidaten! 

Er is tijdens het kongres een verzekerde kinderoppasdienst en het nieuw telefoonnummer van 
De Singel is 03-216.28.77. 

coMMumüfme ^ ^ \ . 
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Breydelstad 
De voorbije zes jaar was de 
Volksunie medebestuurder van 
de stad Brugge. 7 raadsleden, 
waaronder 4 schepenen, zijn mee-
verantwoordelijk voor het Brugse 
beleid sinds 1976. Niet zonder 
resultaten overigens. Nooit voor
heen was de Breydelstad zo mooi 
en werden er meer werken uitge
voerd als in die voorbije periode. 
Daarenboven slaagde Brugge erin 
de grootste stad in Vlaanderen te 
blijven zonder financieel tekort! 
De drempels van de „kuttuurtem-
pels" werden weggewerkt: de kui
tuur werd volkser en Vlaamsen 
Ontelbare bomen werden aange
plant diverse parken aangekocht 
tientalten avontuurlijke speelplein
tjes aangelegd en het toerisme 
kende een ongeziene bloeitijd. En 
misschien het belangrijkste van 
alles: het beleid werd „menselij
ker" en bovenal rechtvaardiger. 
Een knappe ploeg, daar in 't „Vene
tië van het Noorden". 

heuse unie van het volk! Het poli
tiek kollege, en in het bijzonder 
voorzitter Jan De Busscher, ver
dienen een „Breydethof-oortje"... 

CVP-Max 
Na het Betterfoodkindje en de 
groenbladige boompjes tegen 
een mistige achtergrond, pakt de 
CVP uit met de regenboog als 
lokmiddel op de affiche. Nu heb
ben ze ook nog een ventje bij ge
creëerd, namelijk „Max". Dit f i 
guurtje zou wel eens hét natio
naal symbool van de partij kun
nen worden — zoals het eek
hoorntje voor de P W . Het ventje 
is in feite onthullend voor de 

Ujst 
Ondertussen werd de kandidaten
lijst (47) vorige week eenparig 
goedgekeurd. U vindt deze elders 
in het blad. Toch enkele opmerke
lijke vaststellingen; er werd een 
gestaagde kombinatie gemaakt 
van oud en jong, van gekende 
gezichten en vernieuwende krach
ten. Zo werd binnen de eerste tien 
voldoende ruimte geschapen voor 
vier Volksuniejongeren en twee 
verruimingskandidaten. De lijst 
wordt aangevoerd door erelxirge-
meester en eerste schepen Pieter 
Leys. Lijstduwer is senator en 
partijraadsvoorzitter Ggido Van In. 
Een greep uit die merkwaardige 
lijst: de biezonder dynamisctie an
ders-valide boekhandelaar, Etien-
ne Kinds, de meester-metser Jef 
inghels, de sympatieke slagers
vrouw Jaktien Baert-Uyttenhove, 
de energieke tustreriechef Mare 
De Vriese, de treinwachter Luc 
De Schryver, de akteur Boud Van 
Vtaenderen, enzoverder... Een lijst 
die de partijnaam waardig is: een 

CVP. Max heeft „niets" om het lijf 
en springt dus naakt rond op de 
affiche: net zoals heel wat bur
gers in dit land die in hun blootje 
staan ten gevolge van de bespa
ringen. Het dartele, Arnold-achti-
ge kereltje danst speelt met bal
letjes, maakt allerlei kunstjes, te
kent de CVP-regenboog, enz-
Het meest opmerkelijke is even
wel dat het knaapje geen ge
slachtsdelen vertoont- en dus 
geslachtsloos i s - Net zoals die 
hele partij heeft hij dus geen „ - " 
aan zijn lijf. En o ja, het is een 
nogal weldoorvoed ventje. Dat is 
misschien het enige onjuiste er
aan. Immers, de doorsnee burger 
heeft niet zo'n bom geld om zich 
vol te proppen. Tenzij minister 
Coens of Dehaene model stond 
voor dit embleem?! 
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Gemeenteraadsverkiezingen '82 

Van dag 
tot dag... 

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. 

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. 

Maandag 13 september: (27ste 
dag voor de stemming) laatste dag 
voor de samenstelling van het 
hoofdstembureau. Laatste dag 
voor de verzending, door de vre
derechter, van de lijstuittreksels 
aan de voorzitter van het hoofd
stembureau. Inzage van de voor
drachts- en bewilligingsakten. Tij
dens de dagen en uren vastge
steld voor de inlevering van de 
akten gedurende 2 uren erna en 
op dinsdag 14 september tussen 
13 en 16 u.). 

Maandag 13 september: 1ste ver
gadering van het hoofdstembu
reau - voorlopige afsluiting van de 
kandidatenlijst. Betekening aan de 
belanghebbenden in geval van 
verwerping van een kandidatuur, 
van een uittreksel uit het proces
verbaal. 

Dinsdag 14 september tussen 13 
en 15 u.: indienen van bezwaren 
tegen aanneming van kandidatu
ren bij de voorzitter van het hoofd
stembureau. 

Dinsdag 14 september: kennisga-
ve van de bezwaren aan belang
hebbende. 

Donderdag 16 september tussen 
14 en 16 u.: indienen bij de voorzit
ter van het hoofdbureau van me
mories tegen de aangehouden of 
Ingebrachte onregelmatigheden of 
van aanvullings- of verbeterings
akten. 

Donderdag 16 september om 
16 u.: tweede vergadering van het 
hoofdstembureau: definitieve af
sluiting van de kandidatenlijst Op 
hetzelfde uur indienen van beroep 
tegen de uitspraak. Zo er geen 
beroep werd ingesteld: Uitroeping 
van de gekozenen zonder strijd en 
het versturen aan de bestendige 
deputatie van het proces-verbaal 
van de verkiezing en van de akten 
van kandidaatstelling. Op hetzelf
de uur; aanplakken van een af
schrift van dit proces-verbaal in de 
gemeente en betekening van een 
uittreksel ervan aan de belangheb
benden. Opmaken en in druk ge
ven van het stembiljet en aanplak
king van de kandidatenlijst in de 
gemeente. 

Vrijdag 17 september tussen 11 
en 13 u.: in geval van beroep: 
afgifte aan de voorzitter van het 
Hof van Beroep van expedities 
van proces-verbaal houdende de 
verklaringen van beroep en van 
andere stukken die op de geschil
len betrekking hebben. 

Vrijdag 8 oktober: ultieme datum 
waarop er kiespropaganda per 
post wordt rondgedeeld. Dit bete
kent dat de laatste poststukken 
uiterlijk donderdag 7 oktober in 
•het postgebouw van uw gemeen
te moeten worden afgegeven. Zo
niet komt uw kiespropaganda te 
laat en dit zou maar al te jamnner 
zijn 

Ml 
Aktie 

„Hart van Brabant" 
Overal in VJaandereti is de verkiezmasstrijd losgebarslerv 
maar 'm 4e Vlaamse rBndgem&ftfttsn rond Brassél «n \n de 
hoofdstad ïe l f is het verre var* èe« gemakkelijke bedoening. 
Daarom heeft d» Volksunie de aktie „Hart van S raban t op 
}>6tefl ,ge?et eit wlf daarmee fi«nten inzamete» «m de 
verkiezingscampagne In hmia Brabant een slevlge sleun te 
öevet». De omhaliflö «Wens hel jongste VU-kongres te 
Antwerpen wes ttel st»ft<;iffer dat van week tot week moet 
groeien-
„WüMezers, Vü-af^el jngen, sympatlzanlen die echt willen 
dat Vlaandereft «tand houdt en.» yooraitgaat in het hart van 
Brabant kunnen aan deze Oproep niet voorbijgaan. Vandaag 
nog storten voor a1<tle JH»n van Brabant" op nr. 
435-0259601-12 van VolkSöflie, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. 
Hier een eerste l i jst! 

Omhaling VU-kongres-Antwerpen :• 38.752 
J.T.. Westerio ' 1.000 
VU-Aartselaar ...'A-iSZ 5.000 
R.M., Wervik 500 
VU-Destelbergen . 1.000 
G.H.. Brussel 1.000 
J.C, Aalst 2.000 
VU-Gentbrugge 1 000 
F.B, Gent 1.000 
M.L, Mechelen 1.500 
V.D., OBXL 1.000 
D.M., Denderleeuw 1.000 
O.V.O., Gent 1.000 
P.V.G., Ertvelde 1.000 
VU-Ertvelde 1.000 
T., As 500 
Arr. B., Aalst 2.500 
F.B., Wilrijk : 500 
B., Zellik 300 
VU-arr. Antwerpen 5.000 
VU-arr. St.-Niklaas 2.000 
B.M., Zaventem 1.000 

Totaal eerste lijst 69.552 

„De verbeelding aan de macht" 
Wij ontvingen reeds een aantal dokumenten voor onze rubriek „De 
verbeelding aan de macht". Het is duidelijk dat wij niet alles wat wij 
binnenkrijgen kunnen afdrukken. Wij pikken er voor U een aantal u i t -
Ook gaat vaak nogal wat van het effekt verloren door het feit dat wij 
geen kleurafdrukken kunnen maken. Met onze verontschuldigingen. 

Zeg hé, 
duw je mee? 

f ( Jfenne 9{oogstoel 
Lijstduwer Volksunie 

Stel je voor: De Croo die leeuwe-
trekken vertoont, De Clercq zou 
sexy zijn en Buchmann heeft sen
suele eigenschappen... Maar een 
beleid voeren, da's wat anders. En 
daarover dus geen woord! 

• „De Gondelier", het blad van 
de VU-Melle, geeft een opsom
ming van de Volksumekandidaten 
voor deze gemeente. Onder het 
Motto. „Volksunie: uw uitweg", 
wordt een krachtig programma 
uiteengezet. De affiche is sober 
maar treffend. Als kleuren werden 
gebruikt, wit voor de openheid en 
de eerlijkheid, groen voor de zorg 
voor het milieu, blauw voor de 
handel en de welvaart en zwart + 
geel voor de Vlaamse zelfstandig
heid. De vrouwen zijn, terecht 
sterk vertegenwoordigd: „In onze 

bekommernis voor een „echt de-
mokratisch" bestuur, hebben wij 
er naar gestreefd meer vrouwelij
ke kandidaten voor te dragen. De 
vroegere „symbolische" vertegen
woordiging van de vrouwen op de 
kandidaatslijsten heeft afgedaan. 
De vrouwen vormen meer dan de 
helft van het kiezerskorps en ei
sen terecht meer inspraak in het 
beleid. De vrouw is in veel geval
len zelfs meer dan de man betrok
ken in het gemeentelijk leven. Zij 
kent uit ervaring de noden en 
behoeften van die leefgemeen
schap inzake jeugd- en bejaarden
zorg, gezinszorg, bescherming 
van het leefmilieu, ruimtelijke orde
ning, de basis-elementen van een 
welzijnszorgpolitiek, die voorrang 
moet knjgen op al de andere 
beleidsopties. 

• Van de VU-Roeselare ontvin
gen wij een flesje met een bood
schap daarin: „Laat u niet op fles
sen trekken: stem Volksunie". 

• De VU-Boechout-Vremde 
stuurde ons haar verzorgde boek
je met voorstelling van de kandida
ten op. Er is daaraan zelfs een 
prijsvraag verbonden. Naast de 
naam van iedere kandidaat moet 
men, op een sober bijzittend plan
netje, zijn of haar volgnummer 
aanduiden. Er zijn acht leuke prij
zen... die men nog kan verzilveren 
door op het VU-verkiezingsbal 
aanwezig te zijn. Knap! 

• In het kader van haar akties 
om de Leuvense monumenten te 
doen herwaarderen, heeft de 
Volksunie van Groot-Leuven een 
reeks van 4 prentkaarten uitgege

ven, die als wenskaart kunnen 
gebruikt worden. Op deze kaarten 
staan afgebeeld: de St.-Jacobs-
kerk, de St.-Pieterskerk, de kerk 
van O.-L.-V. Ter Predikheren en de 
Villa Boddart. Deze prachtige 
reeks kost 100 fr. en kan besteld 
worden door overschrijving op 
rekeningnummer 784-5171112-68 
van Kris Bovin, met vermelding 
„wenskaarten". 

• Wij konden de hand leggen op 
een voorbeeld van een staaltje 
weinig intelligente PVV-propagan-
da. Op een plastieken kaartje staat 
de naam van de PVV-lijsttrekker 
en de slogan „Onder welk teken u 
ook geboren bent, er is altijd hoop. 
PVV, hier en nu". Op de rugzijde 
van dit produkt staat dan een 
opsomming van alle sterrebeelden 
met een aantal „eigenschappen" 
Een bloemlezing uit dit model van 
idiote reklame: 

„Kreeft. Gevoelig, maar daarom 
niet minder vastberaden. Char
mant, sexy, innemend. Traditie be
wust, levendig, snel en bovenal 
vertrouwen uitstralend. (Willy De 
Clercq dus)." 

„Leeuw. Zelfbewust, fier, levens
lustig en dynamiscf). Overziet het 
geheel in grote lijnen. Gesteld op 
eerbewijzen en veroveringen. 
Herman De Croo is een Leeuw 
Verbaast u dat?" 
„Vissen. Overgevoelig, ontvanke
lijk, ietwat dromerig. Behartigen 
alles met overtuigende, soms sen
suele overgave. (Karel Poma en 
Jacky Buchmann beantwoorden 
aan deze beschrijving.)" 

ÜTTWEQ 
^.%'!'J 

„De verbeelding 
aan de macht!" 
De woelige Parijse studenten schilderden deze slogan — uiteraard in 
het Frans — op de muren van de eerbiedwaardige Sorbonne-
universiteit 1968 is evenwel lang vervlogen Of toch niet?.. Hoogst
waarschijnlijk bevinden zich onder de VU-kandidaten een aantal 
„erfgenamen' van deze oproerlingen. Daarom vragen wij dat alle VU-
kandidaten of afdelingen één eksemplaar van hun propaganda zouden 
opsturen naar de redaktie van dit weeklylad. Het komitee van 
redakteurs zal uit deze folders, kaartjes of boekjes een eigenzinnige 
keuze maken en de, naar hun mening, meest ongir^ele en spitsvondige 
publiceren. 
U hebt dus de kans dat uw pamflet in „Wij" wordt afgedrukt en 
twvendien kan uw voorbeeki inspirerend werken voor andere VU-
kandidaten. Stuur dus als de sodemieter uw propaganda tav. PVDD 
naar: Wij-Vlaams Nationaal Weekblad. Banikadenplein 12 te 1000 
Brussel. 
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Wordt CEPIC-man Cassiers 
permanent NAVO- vertegenwoordiger? 
M e t de v o o r g e n o m e n benoe
ming van de heer Cass ie r s to t 
pe rmanen t v e r t e g e n w o o r d i 
ger b i j de N A V O breng t Leo 
T indemans de s lu i t s teen aan 
de seder t Henr i S imone t o n 
d e r n o m e n kons t ruk t i e d ie de 
vo l l ed ige u i t s lu i t i ng b e o o g t 
van het V laamse en d e m o k r a -
t i sche e lement in de s leu te l 
pos i t i es van de po l i t i eke be
s l u i t vo rm ing inzake bu i ten 
lands be le id . 
Cassiers is persoonlijk onbelang
rijk HIJ IS een typisch exponent 
van het Brussels salon-milieu en 
werd uit zijn komfortabele anoni
miteit getoverd, toen hij door No-
thomb tot kabinetschef werd t)e-
vorderd Hij is totaal onervaren 
inzake Oost-West-aangelegenhe-
den (nochtans een essentieel ele
ment in de vorming van een per
manent afgevaardigde bij de 
NAVO), en het weekblad Pan 
merkte schampter op dat men hem 
speciaal naar een versnelde kur-
sus in strategie en taktiek heeft 
moeten sturen om zijn benoeming 
bij de N A V O ietwat geloofwaardig 
te maken Naast zijn kwaliteit van 
rabiate Vlamingen-hater kan Cas
siers echter ook Ijogen op deze 
van vertegenwoordiger van de be
ruchte CEPIC 

Dat Leo Tindemans een dergelijk 
heerschap op een dergelijke post 
wenst te benoemen, is verontrus
tend De invloed van de NAVO op 
ons dagelijkse bestaan zowel als 
op de Europese en veiligheidspoli
tiek, IS enorm Zover zelfs dat de 
vraag terecht gesteld kan worden 
in hoeverre West-Europa en Bel
gië in het biezonder nog over een 
eigen politieke gedachte beschik

ken en met klakkeloos hun denk-
rechten hebben afgestaan aan de 
NAVO 
Er moet een duidelijk onderscheid 
worden gemaakt tussen enerzijds 
het Atlantisch Bondgenootschap, 
waarvan het nut en het bestaan 
door niemand in twijfel wordt ge
trokken, en de bureaukratische 
uitwas van dit Bondgenootschap, 
de Verdragsorganizatie Deze 
laatste is in de loop der jaren 
uitgegroeid tot een onoverzichte
lijk kluwen, waarvan de leden een 
ongehoord begunstigingsstatuut 
genieten, en waarvan het voor
naamste doel blijkbaar is zichzelf 
te overleven De NAVO evolueert 
dan ook sedert jaren overeen
komstig de wet van Parkinson, en 
houdt zich steeds meer bezig met 
zaken die noch tot haar bevoegd
heid noch tot haar bekwaamheid 
behoren, zoals het milieuprobleem 
Het IS normaal dat een tiureaukra-
tie die hoofdzakelijk naar full em
ployment streeft, minder met de 
doelstellingen van het nationaal en 
Europees belang begaan is dan 
met het eigen profijt De manier 
waarop steeds opnieuw aan oor
logshetze wordt gedaan, waarop 
te pas en te onpas de Russische 
dreiging wordt opgeschroefd om 
de Europese samengroei te kort
wieken en waarop de stempel van 
de NAVO wordt aangewend om 
aan bepaalde wensen van konser-
vatieve minderheden een schijn 
van Atlantische legitimiteit te ver
schaffen, dwingt ons tot een zeer 
kntische benadenng van het 
NAVO-vraaqstuk 
Vooral langs Vlaamse kant weet 
m to maar al te goed dat de identi-
fikatie met het Atlantisch Bondge
nootschap en de daarmee ge

paard gaande verheffing van de 
NAVO tot staatsgodsdienst met 
eigen ritueel en vertoon, een uit
vinding was van Andre de Staer-
cke die twintig jaar lang perma
nent vertegenwoordiger was en 
die in deze cultus het gepaste 
middel vond om het klem-Belgisch 
nationalisme van voor de oorlog in 
dienst van een Europese even-
wichtspolitiek, te vervangen door 
een gelijkaardige taak in funktie 
van de VS 
De fuktie van permanent verte
genwoordiger bij de NAVO is 
sedertdien een sleutelfunktie ge
worden, omdat ze onze buiten
landse politiek, buiten elke demo-
kratische kontrole om, doorslag
gevend beïnvloed en ontsnapt aan 
de politieke wisselvalligheden van 
een regenngstermijn 

F 16-aankoop 
Na De Staercke kwam Schuur-
mans, opgevolgd, bij gratie van 
Henn Simonet, door Van Ussel 
Onder voorwendsel dat deze laat
ste intellektueel met meer hele

maal op de hoogte van zijn taak 
zou zijn, wil Leo Tindemans hem 
laten opvolgen door de hogerver-
noemde parel aan de CEPIC-
kroon, Cassiers Wat met belet dat 
Van Ussel dan weer intellektueel 
fit genoeg blijkt om ambassadeur 
in Bonn te worden 

Uitgerekend op het ogenblik waar
op de publieke opinie zich terecht 
vragen stelt omtrent de gegrond
heid van de „technische cntena" 
waarop de F 16 werd aangekocht, 
in stnjd met alle Vlaamse en Euro
pese belangen, en waarop de 
meuwsgiengheid van het publiek, 
na deze van de fiskus, zich op be
paalde zij-aspekten begint te nch-
ten van een aantal „aankopen der 
eeuw", uitgerekend op dit moment 
wordt de belangrijkste funktie in 
het diplomatieke systeem door 
een Vlaamse minister van buiten
landse betrekkingen toever
trouwd aan een man waarvan de 
enige aanbeveling hienn bestaat 
dat hij inderdaad behoort tot de al
oude, ondemokratische maffia 
Twintig jaar Vlaamse stnjd voor 

inzicht en inspraak in de diploma
tie worden hiermee met een pen-
netrek vernietigd Een kaakslag 
voor alle Vlamingen en demokra-
ten Vraag is wat wil Tindemans 
verbergen? Door een vertrou
wensman te benoemen van Paul 
Vanden Boeynants en van De 
Bonvoisin onzaliger nagedachte
nis, weet hij dat hij het Vlaamse 
publiek tegen de borst stoot en de 
klok minstens tien jaar terug 
draait Vreest de CVP het daglicht 
op bepaalde tripotages in de 
NAVO-bureaukratie of gaat het 
hier gewoon om persoonlijke be
langen, namelijk een faze in de 
wedloop Tindemans-Simonet voor 
de opvolging van NAVO-sekreta-
ris-generaal Luns ' De flater is in 
elk geval te enorm om zomaar 
verzwegen te mogen worden 
Een en ander wijzen erop hoe 
dnngend een aanpassing van de 
taalwet op de diplomatie en het 
struktureren van de Vlaamse in
spraak in het buitenlands beleid 
zijn geworden Uiteindelijk is de 
NAVO zelf het slachtoffer van 
manipulatie door een konservatie-
ve minderheid die niemand buiten 
zichzelf vertegenwoordigt Het 
Bondgenootschap is een beter lot 
waardig 

De benoemingspolitiek van Leo 
Tindemans kan alléén maar de 
argwaan van de Vlaamse gemeen
schap bevestigen 

Italië geschokt om Dalla Chiesa 
De moord in de Siciliaanse 
hoofdstad Palermo op de 62-
jarige generaal Carlo Alberto 
Dalla Chiesa en zijn jonge vrouw 
Emanuela (32), een verpleegster 
die als vrijwilligster voor het 
Rode Kruis werkte en met wie hij 
twee maanden geleden trouwde, 
heeft Italië diep geschokt 
De carabinieri-generaal, die de 

afgelopen jaren de strijd leidde 
tegen het terrorisme en in noor
delijk Italië grote suksessen be
haalde, verwisselde vijf maanden 
geleden zijn militair voor een 
burgerpak om als prefekt van 
Palermo een staatsvijand van 
nog veel ouder en zwaarder kali
ber aan te pakken, de Siciliaanse 
maffia. 

o<*« 
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VOOR DE GASTSPREKER ZAL GRATIS EEN SUITE TER BESCHIKKING STAAN ' 

Dalla Chiesa m betere tijden 

De benoeming van Dalla Chiesa, 
die zich een grote populariteit in 
Italië had verworven, leek erop te 
wijzen dat het de regering ditmaal 
ernst was met haar strijd tegen de 
Siciliaanse maffia die dit jaar al 
tekende voor meer dan honderd 
moorden op het eiland De lange 
staat van dienst van de generaal 
toont dat hij een trouwe dienaar 
van de staat was, zich vastbera
den onverschrokken en met 
groot talent van zijn opdrachten 
kweet en dat hij onkreukbaar en 
onomkoopbaar was De Siciliaan
se peetvaders hoefden er dus niet 
op te hopen dat ze deze man met 
dreigementen of met milde giften 
van zijn taak af konden brengen 
En dus ziet het ernaar uit dat ze 
hem vit de weg hebben gepruimd 
Weliswaar werd de moord die 

plaatsvond in het centrum van 
Palermo, opgeëist door de „partij 
van de guerrilla" waarvan de op
richting in april jl werd bekendge
maakt door een gevangen zittend 
lid van de Flode Brigades, maar de 
Italiaanse politie onderzoekt die 
claim nog en speurt inmiddels in 
de richting van de maffia Met voor 
het ogenblik nog erg weinig spo
ren 
President Pertini die na de moord 
in allerijl uit vakantie terugkeerde, 
en de regering hebben laten we
ten dat ze deze „onaanvaardbare 
aanslag tegen de staat" niet onge
straft zullen laten 

Blijft nog af te wachten wat daar
van in huis komt De lijst van 
ambtenaren, politiemensen, politici 
en journalisten die de afgelopen 
jaren alleen al een onderzoek naar 
de aktiviteiten van de maffia met 
de dood moesten bekopen is be
angstigend lang En telkens had de 
maffia het laatste woord Dat 
dankt ze met alleen aan haar ster
ke inplanting op Sicilie en de angst 
van de plaatselijke bevolking om 
ooit tegen maffiosi te getuigen, 
maar ook aan haar bindingen en 
invloeden binnen de administratie 
en de politieke partijen, niet het 
minst in de Democrazia Cristiana 
die sinds de tweede wereldoorlog 
in Italië aan de macht is Gezien die 
vaak bekritizeerde korruptie in Ita
liaanse leidende kringen, die er 
dikwijls toe leidde dat onderzoe
ken naar de Napolitaanse camorra 
en Siciliaanse maffia van hoger
hand doorkruist of tegengehou
den werden, is het niet verwon
derlijk dat die kwaal kon blijven 
voortwoekeren Eerder is het ver
wonderlijk dat Italië steeds weer 
dienaren van grote begaafdheid 
en moed blijft vinden — ambtena
ren magistraten militairen of poli-
tie-officieren — die zich inzetten 
voor de verdediging van de staat 
en de demokratie ondanks de 
tegenwerking die ze van hoger
hand kunnen ondervinden, on
danks de grote kans dat ze hun in
zet met dood zullen moeten beko
pen 

HO 
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Onze wereld m 
Alleen verliezers 
na 
onlusten in Polen 
Tussen de 65.000 (het officiële 
cijfer) en de 100.000 mensen heb
ben vorige week in verschillende 
Poolse steden betoogd ter gele
genheid van de tweede verjaar
dag van de akkoorden van 
Gdansk, die leidden tot de op
richting van de eerste vrije vak
bond in Oost-Europa. De mas
saal op de been gebrachte poli-
tietroepen traden hardhandig op 
tegen de betogers en in de vaak 
harde botsingen vielen vier do
den, onder wie twee in de weste
lijke stad Lubin. Tientallen men
sen werden gewond en zowat 
vierduizend betogers aangehou
den. De belangrijkste „vangst" 
voor het bewind was de aanhou
ding van de gezochte Zbigniew 
Romanszewski, een belangrijke 
leider van Solidarnosc in War
schau en medestichter van het 
dissidente Komitee voor sociaal 
zelfverweer KOR. 
Het militaire bewind van gene
raal Jaruszelski was er snel bij 
om te beweren dat de opkomst 
voor de betogingen, die lager lag 
dan de leiding van Solidarnosc 
gehoopt had, en het feit dat voor
al jongeren en studenten en wei
nig arbeiders deelnamen, bewe
zen dat de „onruststokers" wei
nig aanhang bij de werkende be
volking hadden. Die bewering is 
niet gegrond. Gezien de harde 
waarschuwingen van lang op 
voorhand tegen deelname aan de 
betogingen vanwege het bewind 
was het begrijpelijk dat vele 
werknemers, ook sympatizanten 
van Solidarnosc, hun baan niet 
wilden riskeren voor een mani
festatie waarvan uiteindelijk wei
nig konkreek resultaat'kon wor
den verwacht. Heel wat aanhan
gers van de verboden vakbond 

hielden ook rekening met de her
haalde oproepen tot matiging 
vanwege de katolieke kerk. Ver
schillende kerkleiders hadden 
hun kongregaties aangemaand 
niet de straat op te gaan. Ten 
slotte waren heel wat aktivisten 
van Solidarnosc het zelf niet 
eens met de taktiek van hun 
leiders en vroegen zich af of de 
(volgens hen veel te lang op 
voorhand aangekondigde) mani
festatie de tol van de aanhouding 
van duizenden vakbondsympati-
zanten waard was. Dat alles belet 
niet dat de verboden vakbond 
van de gevangen zittende Lech 
Walesa over zeer grote — zij het 
vaak passieve — sympatie bij de 
bevolking blijft beschikken. 
Het militaire bewind heeft vorige 
week getoond dat het Polen In 
een harde greep kan houden zon
der toegevingen te doen aan So
lidarnosc. Maar het blijft duide
lijk dat het niet de steun bij de 
bevolking heeft die nodig is om 
het land uit zijn politieke krisis te 
halen en de ekonomie te doen 
herleven. Solidarnosc heeft be
wezen dat het, ondanks de drei
gementen en het machtsvertoon 
van de politie, tienduizenden 
mensen op straat kan brengen. 
Maar het is geen stap dichter 

gekomen bij een erkenning door 
het bewind of een hervatting van 
de dialoog. 

Beelden uit bezet Polen... 

Twee jaar na de akkoorden van 
Gdansk, die even een Poolse 
lente leken in te luiden, zijn er in 

Polen geen winnaars, maar alleen 
verliezers. 

H. Oosterhuys 

Reagan gooit knuppel 
in hoenderhok Nabije Oosten 
Yasser Arafat in Marokko ontvan
gen: een staatshoofd gelijk... 

De Amerikaanse president Reagan heeft een knuppel in zowel het Is
raëlische als Arabische hoenderhok gegooid met zijn nieuwe voor
stellen voor een regeling van de Palestijnse kwestie. De westeli jke 
Jordaan-Oever en Gaza, die in 1967 door Israël veroverd werden, 
moeten gebieden met zelfbestuur worden die „een band krijgen met 
Jordanië". De Palestijnen in die gebieden moeten zo snel mogelijk een 
eigen bestuur krijgen dat bevoegd is voor alle plaatselijke aangele
genheden. Zodra dat bestuur verkozen is moet de overgangsperiode 
van vijf jaar ingaan die voorzien was door de Camp David-akkoorden 
(in 1978 ondertekend door de VS, Israël en Egypte). Ondertussen 
moeten de joodse nederzettingen in de bezette gebieden bevroren 
worden, d.w.z. dat er geen nieuwe mogen komen en dat de bestaande 
niet mogen worden uitgebreid. 

De Israëlische regering van pre-
rtiler-Begin heeft onmiddellijk af
wijzend gereageerd. Egypte zag 
i.bemoedigende elertnenten", ter
wijl de Palestijnse Bevnjdlngsor-
ganizatie PLO van Yasser Arafat 
eerder ongunstig reageerde. 
Reagans voorstel brengt zeker 
geen vernieuwing in het Amen-
kaanse standpunt over het Nabije 
Oosten De president bleef een 
onafhankelijke Palestijnse staat af
wijzen, evenals een erkenning van 
de PLO. Inzake het tere punt van 
Jeruzalem (Arabisch Oost-Jeruza-
lem werd vorig jaar door Israël 
formeel geannexeerd) zei hij dat 
Jeruzalem onverdeeld moet blij
ven 

Heel wat waarnemer^ oordeelden 
dat Reagans initiatief, dat' niet ver
der gaat dan de door̂ , de meeste 
Arabische landen afgewezen 
Camp David-akkoorden, vooral 
kosmetisch bedoeld is om ^Ameri-
ka's blazoen in de Arabische We
reld wat op te poetsen. 
Sinds de Israëlische invasie in Li
banon, waarvoor de VS als grote 
beschermheer van Israel mede 
verantwoordelijk worden gesteld. 

staat Annerika's prestige in de Ara
bische wereld immers op een laag-
tepunt. Volgens anderen was het 
Amerikaanse plan ook bedoeld 
om extra-verdeeldheid te zaaien 
op de Arabische top van Fez Al 
was zoiets nauwelijks nodig want 
de Libanese krisis en de aftocht 
van de PLO uit dat land, die door 
Israël werd afgedwongen, toon
den maar al te duidelijk de ver
deeldheid en machteloosheid van 
de Arabische wereld. 

In sommige Arabische kringen, en 
zelfs bij de meest gematigde vleu
gel van de PLO, ziet men echter 
wel een lichtpuntje in Reagans 
voorstellen Als de president zijn 
plan doordrukt tegen Israels ver
zet in, zou het de sluipende anne
xatie van de bezette Jordaan-oe-
ver via steeds meer joodse neder
zettingen kunnen bevriezen Het 
door Reagan voorgestelde zelfbe
stuur van de Palestijnse bevolking 
in de bezette gebieden gaat ook 
veel verder dan de uiterst minima
le interpretatie die Israël aan de 
Camp David-akkoorden gaf. Ver
mits de PLO na haar nederlaag in 

Libanon met in de positie is om ei
sen te stellen en, zoals is gebleken, 
ook niet op eensgezinde steun 
van de Arabische landen kan re
kenen zou het geen kwaad kun
nen Reagans voorstel tenminste 
te onderzoeken liever dan Wash
ington dadelijk voor het hoofd te 
stoten, aldus die knngen 

De grote vraag is bij dit alles of 
Washington van de nieuwe situa
tie die door de Libanese oorlog is 
geschapen gebruik wil maken om 
een permanente oplossing voor 
het Palestijnse vraagstuk te reali-
zeren. Als die wil er in Washington 
werkelijk is kunnen Reagans be
perkte voorstellen, die duidelijk de 
vingerafdrukken van zijn minister 
van Buitenlandse Zaken Shultz 
dragen, een stap in de goede 
nchting zijn Als die wil er met is 
dan kan Washington het Israëli
sche verzet tegen zijn plannen als 
ekskuus gebruiken om alles bij het 
oude te laten, en dan is Reagans 
voorstel slechts een doekje voor 
het bloeden geweest In elk geval 
zijn de Verenigde Staten de enige 
mogendheid met voldoende in
vloed in het Nabije Oosten, en in 
de eerste plaats bij Israël, om een 
regeling van de Palestijnse kwes
tie af te dwingen (de Libanese 
oorlog heeft immers ook duidelijk 
de onmacht van de Sovjetunie en 
West-Europa geïllustreerd). 

Eén van de grote problemen daar
bij IS dat Reagan twee jaar tijd 
heeft nodig gehad om de proble
matiek van het Nabije Oosten te 
onderkennen, en nu nog slechts 
weinig tijd heeft daar de campa
gne voor de nieuwe presidents
verkiezingen al begint te naderen. 
Waarbij de verleiding groot dreigt 
te zijn alles maar op zijn beloop te 
laten om de belangrijke stemmen 
van de invloedrijke joodse ge
meenschap in de VS met kwijt te 
spelen. 

H.O. 
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Taal-Aktie-Komitee versus GB-INNO-BM 
GB-INNO-BM is de grootste 

warenhuisketen van het land; 
„Home Stocks", Bricocenters, res
taurants en winkels... 

Elod 1981 107 miljard omzet en 
een personeelsbestand van zowat 
28.000 mensen. Het is reeds jaren 
bekend dat de Vlamingen in de 
hoogste bestuursorganen van 
deze grote onderneming absoluut 
niets in de pap te brokken hebben. 
Daarenboven schort er wat aan 
de GB-warenhuisketen in Vlaams-
Brabant en in Brussel. Vooral het 
taaidekreet van 19 juli 1973 wordt 
vaak met de voeten getreden. 
Jarenlang werd hiertegen gea
geerd door o.m. Jozef Van Over-
straeten (Autotoerist), Etienne 
Wieme (ANV), Vlaams Komitee 
voor Brussel en door VU-senator 
Rob Vandezande. In 1978 nam 
Maurits Coppieters, toen voorzit
ter van de Nederlandse Kultuur-
raad, het initiatief in handen om 
een klacht in te dienen tegen GB/ 
INNO/BM te Ternat (Vlaams-Bra-
bant). Deze klacht vond ruime 
weerklank in de pers en werd 
zelfs ondersteund door een aantal 
vakbonden. Er werd klacht neer
gelegd bij de art)eidsrechtbank te 
Brussel en Antwerpen en de ver
schillende direkties werden met 
honderden klachtbrieven be
stookt Ondanks dit alles, veran
derde er niets aan de feitelijke 
toestand. 

TAK neemt het niet langer en 
plant akties om eindelijk aan deze 

situatie iets te verhelpen. Bij wijze 
van illustratie vermelden wij een 
voorbeeld uit het dossier van TAK 
tegen BB-INNO-BM: 
— In de GB-warenhuizen van St-
Lambrechts-Woluwe, Drogenbos, 
Oudergem en Brussel weigert 
men eenvoudig Nederlands te 
praten. (...) De mikro-aankondigin-
gen naar het publiek zijn steeds 
eentalig Frans. 

Daarom eist het Taal-Aktie-Komi
tee: 

• de korrekte toepassing van 
het dekreet van 19 juli 1973 tot re
geling van het gebruik van de talen 
voor de sociale betrekkingen tus
sen werkgevers en werknemers. 

alsmede van de door de wet en de 
verordeningen voorgeschreven 
akten en bescheiden van de on
dernemingen. 

• De betrekkingen tussen de 
hoofdzetel te Brussel en de filialen 
en opslagplaatsen in Vlaanderen 
dienen zowel mondeling als schrif
telijk uitsluitend in het Nederlands 
plaats te hebben. 

• Stipte eerbiediging van de taal-
integriteit van de gemeenen waar 
de warenhuizen en opslagplaat
sen gevestigd zijn. Ook duldt TAK 
niet langer meer Franse reklame 
of teksten bestemd voor het ko-
perspubliek in de warenhuizen 

van de gemeenten in Vlaams-Bra-
bant. 

• Spontane en vlotte tweetalig
heid van al het personeel in alle fi
lialen en andere gebouwen in de 
hoofdstad Brussel. 
TAK zal haar aktie voeren door 
middel van een voorlichtingscam
pagne, enkele vreedzame akties 
om de eisen kracht bij te zetten, 
telefoonakties en een beroep op 
de massamedia. 

Wie het volledige dossier wil heb
ben, neemt best kontakt op met 
Erwin Brentjens, voorzitter TAK-
raad, Edegemse Steenweg 2, bus 
5, te 2550 Kontich (tel. 03-
457.72.40). 

SA GB-INNO-BM NV 
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PEKSpektief 
Naarmate de gemeenteraadsverkiezingen dichterbij komen, stijgt de 
spanning binnen de meerderheid. CVP en P W voelen met hun ellebo
gen dat ze een fikse rammeling tegemoet gaan, en daarom proberen 
ze nu de schuld In mekaars schoenen te schuiven, of de socialisten te 
belasten met (Inderdaad soms) fouten uit het verleden. Het sociaal 
overleg komt daarom net op zijn tijd, nl. om de tegenstellingen te ver
doezelen. 

Jf%AT zegt ook De Morgen: 
• ^ „De hele „cinema" rond het 
sociaal overleg komt bijgevolg het 
imago van het kabinet en de rege
ringspartijen ten goede. Niet alleen 
wordt de interne verdeeldheid ge
maskeerd, bovendien wordt de 
indruk gewekt dat er inderdaad 
ruimte is voor echte inspraak. Als 
men de voorzitters van de rege
ringspartijen en de ministers be
luistert, zou men haast vergeten 
dat het kabinet nog altijd volmach
ten achter de hand heeft en dat 
het parlement tot het eind van het 
najaar praktisch buitenspel blijft 
staan. Een echte schijn-demokra-
tie. 
Tegelijkertijd wordt de schijn ge
wekt dat uiteindelijk de sociale 
gesprekspartners zullen beslissen 
op welke wijze de koopkracht zal 
worden gewaarborgd. Ook dat is 
mystifikatie. Immers, het hele in
dex-dossier zoals Martens het 
klaarblijkelijk naar het sociaal 
overleg wil doorspelen, is grondig 
vervalst Als men vooraf bepaalt 
dat de lonen volgend jaar slechts 
met 7 pet mogen stijgen, wil dat 
zeggen dat de loontrekkenden in 
1983 opnieuw vele miljarden 
koopkracht zullen prijsgeven. Een 
stijging van 7 pet is immers onvol
doende om de inflatie op te van
gen." 

ET sociaal overleg zal dan ook 
een maat voor niets worden. H 

en dat weet iedereen nu al. Maar 
de kaap van 10 oktober kan wel 
genomen worden. Is dat de be
doeling ook niet? 

ZELFS de ACV-krant Het Volk 
staat wantrouwig tegenover 

het sociaal overleg. Van een ak
koord spreekt Het Volk niet, wel 
van „nuttige aanwijzingen"...: 
„Het sociaal overleg is, teoretisch 
althans, een ideaal instrument om 
een beleidsvisie door bijsturing en 
korrekties in de juiste plooi te 
gieten. Het ware wel te wensen 
dat het in de praktijk wat minder 
faalde. Daartoe is nodig dat alle 
partners de spelregels eerbiedi
gen; dat de patroons niet liever de 
knoop door de regering laten 
doorhakken en socialisten niet lie
ver aan oppositie doen dan aan 
dialoog. De konfrontatie van het 
sociaal overleg zal in ieder geval 
voor de regering nuttige aanwijzin
gen geven in welke zin zij haar be
slissingen zal kunnen oriënteren." 
Niet erg optimistisch, deze kom-
mentaar van Het Volk! Een bewijs 
te meer dat nu al de gespreksron
de als resultaatloos beschouwd 
kan worden. 

VOOR Martens klinkt toch de 
kommentaar van Gazet van 

Antwerpen bemoedigend. Die 
krant meent warempel dat 10 ok
tober géén invloed zal hebben... 

„Gisteren nog heeft Martens uit
drukkelijk verklaard dat de rege
ring zich niet zal laten beïnvloeden 
door de resultaten van de tiende 
oktober Overigens heeft de rege
ring tot dusver ook konsekwent 
naar deze stelregel gehandeld, en 
heeft zij de elementaire moed op
gebracht om ook met 10 oktober 
in het verschiet minder populaire 
maar noodzakelijke beslissingen 
te nemen. 

Eerst werd er gezegd dat de rege
ring, uit schrik voor 10 oktober, 
niet durfde tjeslissen. Toen zulks 
vals bleek te zijn werd prompt de 
mare verspreid dat er met potten 
en pannen gesmeten wordt bin
nen de beslotenheid van het kabi
net 
Bij dit alles moet de vraag gesteld 
worden of zij die van deze ge
meenteraadsverkiezingen een 
soort referendum pro of contra de 
regering willen maken de gemeen
telijke interesse wel dienen." 

Nou, nou... wat een dubbelzinnige 
kommentaar! Alsof CVP en PVV 
nooit nationale tema's hebben be
handeld bij gemeenteraadsverkie
zingen' Trouwens de twee zijn van 
mekaar niet te scheiden, zeker nu 
Martens V de gemeenten tot fi
nanciële offers heeft verplicht De 
talrijke CVP-mandarijnen op de 
gemeentehuizen moeten dan 
maar de hand in eigen boezem 
steken, want zoals zij soms met 
geld hebben geprutst is ongeloof
lijk. 

DAAROM pleit Het Belang van 
Limburg voor kleinschalig

heid, een typisch VU-tema: 
„Het is geweten dat deze regering 

de gemeentelijke fiskaliteit hele
maal wil vrijgeven. Dat wordt voor 
de inwoners van stad en dorp 
allicht opnieuw inleveren gebla
zen. De dramatische toestand van 
de gemeentefinanciën is de voor
bije maanden genoeg in het dag
licht komen te staan. Overigens 
hebben de ondergeschikte en lo
kale besturen de voorbije krisisja-
ren weinig laten zien van bespa-
rings- en bezuinigingsreflexen. In
tegendeel het opperste genot van 
gemeentelijke bestuurders lijkt er 
nog steeds in te bestaan nog maar 
eens een zwembad of een sport
hal plechtig te openen. En dit ter
wijl amper een wijk verder een 
gelijkaardig complex ook al de 
ogen uitstak van passerende 
stempelaars. 

Het blijven optrekken van pom
peuze gebouwen voor het kultu-
reel of sportief plezier van een 
volksbuurt is in deze krisistijd ab
soluut onverantwoord. Wie denkt 
nog stemmen te winnen met de 
bouw van kuituur- en andere palei
zen, vergist zich schromelijk. Ze
ker als ondertussen dan weer 
bespaard moet worden op perso
neel van de brandweer, reinigings
dienst en andere wezenlijke brug-
funkties tussen bevolking en 
stadsbestuur De kandidaten voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
moeten vandaag vanuit meer dan 
één verschillende invalshoek op 
hun geloofwaardigheid worden 
beoordeeld. Ook het gemeentelijk 
mandaat is aan een herwaardering 
toe." 

Het is een visie die we kunnen on
derschrijven, maar hopelijk heb
ben vooral CVP'ers deze kom
mentaar gelezen... 

24ste 
Internationaal 
Salon voor 
Kantoor
uitrusting 
en Informatica 

Van woensdag 15 sep
tember tot woensdag 29 
september 1982 heeft in 
het tentoonstellingspark 
op de Heizel te Brussel 
Bureau '82 plaats. De ten
toonstelling gaat door in 
de Paleizen 6-7-9 en pa
tio. 

openingsuren: 
Elke dag van 10 tot 18 u. 
Dinsdag 21-9-82: van 10 
tot 20 u. 
Gesloten op 
zondag 19-9-82. 

Algemeen tema: 
Goede ideeën voor de 
toekomst van uw bedrijf. 

Aanwezige sektoren: 
— Inrichting en meubels 
— Klassement en klas-

seermeubels 
— Schrijven, tekenen 
— Reprografie 
— Machines voor be

werken van doku-
menten 

— Rekenmachines, 
boekhouding, kasre-
gisters 

— Informatieverwerking 
— Kommunikatie 
— Kontrolemateriaal 
— Kantoorbenodigdhe
den 

Publiek: 
— Decisionmakers van 

allergrootste, middel
grote en kleine bedrij
ven 

— Stafmedewerkers en 
kaderleden 

— Verantwoordelijken 
voor mecanografi-
sche diensten 

— Zelfstandigen, vrije 
beroepen 

Informatiedienst: 

P. Bastin - sekretaris 
Vanaf vrijdag 10-9-82: se-
kretariaat Bureau 82, In
gangshall Paleis 7 (lin
kervleugel), tel. 
02-479.70.00. 
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Zóbooillief 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder nnooi als kwaliteit, vornngeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al Is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofd huls: 
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuls: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN NV. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m^ toonzalen 



12 TV-programma's W 

BRT 1 

1600 Timelock (thnller) - 1800 
De avonturen van Peter Selie — 
1805 Het veenmystene (fJ — 
1830 Napoleon en Samantha (ge-
zmsfilm) — 1915 Charlie Chaplin 
— 1945 Nieuws — 2010Shogun 
(fJ - 2230 Nieuws - 2300 
Selichot-dienst uit Antwerpen 

BRT 2 

15 55 EK atletiek in Athene (repor
tage) — 18 30 Tennis (reportage) 

NEO 1 

1530 Nieuws. — 1532 The circus 
(film) - 1632 The Kid (film) -
18 58 Nieuws — 1900Avrosfiets-
cross trophy 1982 - 2000 Alice 
— 20.25 Achter de schermen van 
„Een b.xig te ver" (dokJ — 21 37 
Nieuws — 21 55 Avro's sportpa-
norama — 2250 Avro jaarverga-
denng - 2315 Nieuwa - 2320 
Avro's sportpanorama tennia 

NED 2 

1835 Sesamstraat — 1850 Toe-
nstische tips — 1859 Rollebol — 
1905 De familie Mayer (fJ — 
2000 Nieuws — 2027 Pips grote 
verwachtingen (fJ — 21 25 Mag
gie Forbes (f J — 2215 Hier en nu 
— 22 55 Hier en nu - Studio sport 
— 2320 De verliezers (dokJ — 
2350 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws — 1955 De wereld 
onder water (dokJ - 2025 El 
Dorado (western) 

F 1 

2000 Nieuws - 2055 Serpico (f J 
— 2135 Teletheque (de zestiger 
jaren) — 22 35 Le magazine de la 
semaine — 2330 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 Une petite 
fille dans un paysage bleu (tv-film) 
— 21 55 Tennis 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 On sort ce soir (teater-
avond) - 2245 Nieuws - 2315 
Prelude a la nuit (Debussy) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Astro-
show - 2145 Nieuws - 2205 
Pfiantom der Oper (griezelfilm) — 
2335 Nieuws 

ZDF 

2015 24 Stunden aus dem Leben 
einer Frau (film) — 21 35 Nieuws 
— 21 40 Sport-studio 

D 3 

1955 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Japanse „Wo-
chenschau" van 1942 (dokJ — 
2035 Het woud sterft (dokJ -
2305 Nieuws 

4_UX 

-*- 2000 Les têtes brulees (fJ — 
. ' 21 00 L adorable voisine (film) — 
"^2245 Pitotes d'essais (avonturen-

BRT 1 

1100 Konfrontatie (debat) — 
12 00 Nieuws voor gehoorgestoor
den — 1430 Handel en wandel 
(Open school) — 1505 Spel zon
der Grenzen (heruitzendir>g) — 

1640 Buck Rogers (jeugdfilm) — 
1815 De avonturen van Peter Se
lie - 1820 Jukebox - 1825 
Charlie Oaplin - 18 45 Het China 
van Chester Ronning (dokJ — 
19 45 Nieuws - 20 00 Sportweek
end — 20 30 Made in Vlaanderen 
De gele roos (tv-film) - 2130 
Suite Ramande (gedichtencyclus 
van Hugo Claus) — 2215 Nieuws 

BRT 2 

1555 EK Atletiek in Athene — 
2200 Tennis 

NED 1 

1900Nieuvi« - 1905Rollebol -
1910 Bloemencorso (reportage) 
— 1955 Ja, natuurlijk - Extra — 
2045 Mekxlie van het hart (tv-
speD — 2210 Knsten-Armeniers 
in Iran (dokJ — 2255 Nieuws — 
2305 Avro's sportpanorama Ten
nis 

NED 2 

1530 Nieuws — 1535 Kanotocht 
naar het verleden (kajakexpeditie) 
— 1615 Hoogtepunten uit „U ZIJ de 
gtone" — 17 45 Studio sport extra 
— 1845 Sesamstraat - 1900 
Studio sport — 2000 Nieuws — 
2010 Panoramiek (info) — 2045 
BGTV (aktueel video-verschijnsel) 
— 21 15 Groucho Marx in „You bet 
your hfe" (kwisshow) — 21 40 Got-
terdammerung 2000 - 2225 
.Zwart geW" (dokJ - 2320 
Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2000 Sylvia Var
tan (show) — 21 00 Les poneys 
sauvages (fJ — 2235 Nieuws 

F 1 

1930 Vogels (dokJ - 2000 
Nieuws — 2035 Béte, maïs disa-
pline (film) — 2205 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuwre — 2035 Jeux sans 
frontieres - 2200Lelys - 2250 
Jazzmuziek — 2320 Nieuws 

F 3 
2000 Bizarre bizarre (Le taste
vin) — 20 35 L'homme et la musi-
que (dokJ — 21 35 Korte Franse 
films - 2200 Nieuws - 2230 
Madame de (film) 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Mem Mos-
kau (dok) — 21 00 Hundert Meis-
terwerke — 21 10 Das Traumhaus 
(tv-film) — 2300 Nieuws 

ZDF 

19 30 De mens roeit het woud uit 
— 2015 Die Kartause von Parma 
(tv-film) - 21 10 Nieuws - 21 25 
Lysistrate (komedie) — 22 45 Kon-
cert (Johannes Brahms) — 2340 
Nieuws 

D 3 

1955 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Sene over het 
Nibelungenlied — 21 00 Auslands-
studio — 21 45 Gesucht - gefun-
den — 2315 Expenmentele ballet-
Hin — 2345 Nieuws 

LUX. 

1930 Cineremo Filmnieuws — 
2000 Ouincy (f) - 21 00 Barocco 
(politiefilm) 

Maandag 
SEPTEMBER 

BRT 

18 00 De avonturen van Peter Se-
'lie - 1805 Sesamstraat - 1820 
Klem. klem kleutertje - 1835 
Rechten en vnjheden (Open 
School) - 1905 Sportsuite -
1910 Oh Boy (f) - 1945 Nieuws 
— 20 20 Een stukje hemel (tv-film) 
— 2120 De Sportshow - 2205 
Horizon (wetenschappelijk magazi
ne) - 2250 Nieuws - 2305 
Handel en wandel (Open School) 

NED. 1 

1858 Nieuws - 1900 Alfons (fJ 
— 1910 De familie Mayer (fJ — 
2000 Cum Laude (kwis) - 2025 
Onvoltooid verleden (tv-spel) — 
21 37 Nieuws - 21 55 Je moet 
wel gek zijn Gefilmd portret — 
22 30 De veriiezers (dokJ - 23 00 
Nieuws 

NED. 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 18 59 De natuur 
en de mens (dok3 - 1925 Shelley 
(f) - 2000 Nieuws - 2027 
Achter het nieuws — 21 10 Bijna 
een happy end (tv-film) — 2215 
De achterkant van het gekjk — 
23 20 De minachting voor de bur
ger — 2335 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 1955 Inedits 
(dok-film) - 2020 L'Or noir de 
rOklahoma (avonturenfilm) — 
22 50 Nieuws 

FR 1 

2000 Nieuws - 2035 2002. 
rOdyssee du futur (wetenschap)-
pelijk magazine) — 21 35 Au nom 
de la race (dokJ 

A 2 

2000 Nieuws - 2035 La flute 
enchantee (ballet van BejarO — 
2310 Nieuws 

FR 3 

19 20 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal Programma — 2000 
Les jeux de 20 heures - 2035 
Les Rmgards (film) - 2210 
Nieuws — 22 40 Manbem magazi
ne 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Roots (fJ 
- 21 15 Kontraste — 22 00 Er und 
sie und etwas Nostalgie Muziek en 
sketches uit de jaren twintig — 
2230 Tagesthemen - 2300 Vio
lette Noziere (film) — 1 00 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Rund um 
die Welt (reiskwis) - 2015 We
tenschappelijk magazine — 21 00 
Heute-Journal - 21 20 Der Nan-
von Wien (tv-film) - 2250 Apro
pos Film — 2335 Nieuw« 

D 3 

19 45 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Montagabend im 
Dritten — 2215 Die Konsequenz. 
— 2350 Nieuws 

LUX. 

20 00 Dróles de dames (f) 
Le grand Escogriffe (f) 

2100 

BRT 

1800 De avonturen van Peter Se
lie — 1805 Er was eens de mens 
(stnp) — 1830 Charlie Chaplin — 
1835 Take it Easy (Open SchooD 
- 1910 Oh boy (show) - 1945 
Nieuwe — 2015 De regenwegen 
van Brel (muzikaal portreO — 
21 25 Boren in de Noordzee (dokJ 
— 2225 Nieuws. 

BRT 2 

1900 Elektron (popmuziek en we
tenschap) — 1945 Nieuvire — 
21 45 In naam van de firma (dok 
over de CIA) 

NED 1 

1858 Nieuws - 1900Drkannog 
meer bij - 1915 De Waltons (O 
— 2005 Evolutie via de ruimte'' 
(gesprek) - 2035 s Werelds 
grootste visfuik (dok) — 21 00 
Tijdsein - 21 37 Nieuws - 21 55 
Den Haag Vandaag - 2210 1882 

Igor Stravinski 1982 
Nieuws 

2255 

NED 2 

1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Archibató 
(stnp) — 1905 De Dukes uit Ha
zard (f) - 2000 Nieuws - 2027 
Dallas (f) — 21 20 Televisier Maga
zine — 2200 De toestand in de 
wereld — 2205 De Graaf van 
Monte Cristo (avonturenfilm) — 
2350 Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 2010 
Gnekenland (reportage) — 21 15 
La poupee sanglante (f) — 2210 
Raymond Rossius (gesprek) — 
2255 Nieuws 

TF 1 

2035 Naissance d'une execution 
(dokJ - 21 35 L'orage (tv-film) -
2315 Nieuws 

A 2 

20 30 Verbruikersmagazine — 
2040 Pile OU face (politiefilm) — 
2230 Mardi cinema - 2320 
Nieuws 

FR 3 

19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionale programma's — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 35 Quelle joie de vivre (film) — 
22 25 Memoires de France (maga
zine) — 2325 Nieuws 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Ein Abend 
mit Georg Thomalla (kluchO — 
21 00 Monitor - 21 45 Dallas -
2230 Tagesthemen - 2300 
Schaukasten — 000 Nieuws 

gen - 2100 Heute-
2120 Atomkraft - N 
Atomkraft - Ja Bitte' 

D 3 

19 45 Gewestelijk nieu» 
Nieuws - 2015 Die k 
nungen (dok) — 21 
(humo) - 21 45 Monit 
feuer - 2230 Fra 
(Chariotte Wolff) - 2: 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Infame Lu-

poggenï 

teuke 
Kuchen-Zenta 
Belglélel 66, 
2000 Antwerp 
Tel 031-3007: 

Z A T E R D A G (11 sepü - Sport atletiek EK in 
Athene Tennis Open Tenniskampioenschappen van 
Annenka op Flushing Meadow — De BRT begint 
vanavond zomaar twee nieuwe feuilletons een van ei
gen huis voor de kinderen Het Veenmystene en de 
Amerikaanse gigantische superproduktie Shogun „Het 
Veenmystene" is een mengeling van mysterie, avontuur 
en science-fiction, geschreven door Jutien van Remoor-
tere Een 13-delige reeks die alle elementen groepeert 
die de jongeren interesseren en dus normalerwijze een 
trekpleister zou moeten worden Voortgaande op wat 
WIJ te zien kregen op de persvisie worden die verwach
tingen grotendeels l>ewaarheid Een pluimpje dus voor 
de BRT-ploeg die dit verwezenlijkt heeft Met Roger Bol
ders, Bne Leloup, Ann Petersen en de omvangnjke 
Werther van der Sarren in de belangnjkste rollen — 
Voor de volwassenen heet de BRT de fenomenale pro-
duktie ..Shogun" aangekocht, een verwennertje BRT is 
daarmee de eerste in Europa die deze reeks op het 
scherm brengt ..Shogun" kwam in Amenka op de 
tweede plaats in de Amenkaanse TV-geschiedenis wat 
de kijkdichtheid betreft (na ..Roots", die alle rekords 
heeft gebroken) Aan de reeks hebben 30 Amenkanen 
en een heel leger Japanners meegewerkt en zou zowat 
1 200 miljoen frank hebben gekost Het verhaal speelt in 
Japan in de samoerai-tijd en is enigszins gebaseerd op 
de waar gebeurde lotgevallen van de Engelse zeeman 
William Adams, die na een schipbreuk op een Japans 
strand belandt Hij blijft in Japan'en wordt de raadgever 
van de hoogste Japanse krijgsheer, de ..Shogun" 
William Adams heet in de reeks John Blackthome en 
wordt gespeeld door Richard Chamberlain De be
werkers van het oorspronkelijke verhaal van James 
Clavell hebben er uiteraard een brok romantiek in 
verwerkt en het vrouwelijk element wordt aangebracht 
door de Japanse aktrice "Voko Shimada 

Z O N D A G (12septJ - Sport Atletiek EK in 
Athene Tennis Open Kampioenschappen van Amenka 
op Flushing Meadow De BRT start vandaag met een 
reeks programma's van eigen bodem, verzameld onder 
de noemer ..Made in Vlaanderen" De eerste in de reeks 
heet De gele roos, een tv-spel van Rene Verheezen en 
Peter Simons en is een co-produktie van BRT en Vara 
..De gele roos" is gebaseerd op een roman van Lode 
Zielens en brengt het verhaal van twee opgroeiende 
kinderen die na de zelfmoord van hun moeder door hun 
drankzuchtige vader verwaarloosd worden en verplicht 
worden zichzelf te behelpen en dus volledig op elkaar 
aangewezen raken Tussen zus en broer ontstaat een 
nauwe band BRT heeft de destijds' ( ± 1970) veelbe
sproken gedichtencyclus van Hugo (Dtaus ..Skjite Fta-
mande" gevisualizeerd en verfilmd Hugoüjlaus zelf be
werkte en aktualizeerde ze ten behoew van het TV-
medium De cyclus vormt als >iet ware een kritisch lof
lied op de doorsnee-Vlammg met rijn typische +iebbe-
lijkheden. maar dan in de stijl en nnet de woorden van 
een stnemende en eigengereide Hugo Oaus — Lief
hebbers van avantgarde-pop. gebracht door groepen 
die nooit de hitparades halen, stemmen af op VPRO 
(Ned II) waar in het programnna Gotterdammerung 
2000 groepen als The Associates, The Birthday Party. 
Joy Division en Killing Joke hun opwachting maken — 
In Tijdsverschijnselen (VPRO/Ned II) praten deskundi
gen over zwart geld Interessant' 

M A A N D A G (13 sept) — in het populair-weten
schappelijk magazine Horizon (BRT) zitten o a volgen

de onderdelen stockeren van ga 
lang van calcium i v m de hartfuni 
onderschnften op het TV-scherm 
nieuws De eerste aflevenng van 
Open Schoolgaat over stress als 
met kent (BRT) Men vraagt zich 
tige, intelligente jonge mensen, me 
voor ogen. bezielt om voor psych 
gaan studeren om later dan in p 
gen tussen psychiatnsche patier 
Hetzelfde kan gesteld worden i v i 
zich nchten op de gehandicapten 
1) brengt onder de titel Je moet w 
van een meisje dat beslist de psy 
te verkiezen boven het beroep v 
tussen bloemen en planten, waar 

D I N S D A G (14 sept) - Heti 
Kijk mensen brengt een WDR/BI 
olie-winning in de Noordzee vano 
I) — Elektron, het magazine voor 
laire items en popmuziek enic 
informatie wil aanbrengen komt c 
het BRT ll-scherm De formule bl 
het programma grotendeels in de, 
blijft — In naam van de firma is ei 
kaanse dokumentaire reeks over 
Amerikaanse Geheime Dienst Cl/ 
zou zowat honderdduizend mei 
waaronder een groot gedeelte va 
huurmoordenaars, folteraars, terr 
baren en korrupte politici (2de 
16sept, BRT II) 

W O E N S D A G (15 sept) -
grondig tegenaan zomaar 2 afiev 
een week Van het goede te vee 
op BRT II in de reeks Films 
retrospektieve Elia Kazan De ee 
laat in de menigte" Vanavond wo 
(1961) (Splendor m the grass) gi 
zedenschildering en speelt in e 
Kansas rond 1920 Twee jonge n 
kaar Bud, een zoon van een ol 
een dochter van eenvoudige mer 
zetten zich echter tegen een e 
strenge, kleinburgerlijke moraal 
aan hun passie toe te geven Buc 
niet nneer in de hand zal kunnen I-
om enige tijd uit elkaar te gaan [ 
in elkaar en komt in een instellin 
Wood en Warren Beatty als d 
VOO denkt aan de auto- en m 
auto- en motormagaztne Oe Hei 
nieuwe auto- en motormodellen 
met de auto. Indoor Motorcross; 
brommers (Ned II) C w i ' " ^ 

D O N D E R D A G ciösept) 
De magie van David Copperdelo 
enkele truuks die ons met versto 
aflevenng weet magier Copperfii 
vogeltjes te strikken Vanavond 2 
ders (Afton in „Dallas") en Cathei 
Daisy in .,0e Dukes uit Hazzard' 
meenteraadsverkiezingen staar 
daarvan wijdt BRT enkele aktua 
gemeentebeleid In Panorama \ 
wordt het beleid van enkele gem 
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^ 

'1 00 Heute-Journal — 
>mkraft - Nein Dankei 
- Ja Bitte' 

westelijk nieuws — 20 00 
- 2015Die letz ten Woh-
dok) - 2100 Klimbim 
21 45 Monitor im Kreuz-
2230 Frauen-Studien 

Wolff) - 2 3 1 5 Nieuws 

TV-programma's 

Qggenpohl 
oeukens 
:hen-Zentrum 
gielei 66, 
K) Antwerpen 
031-300772 

LUX 

2000 n i e fantastique (fJ - 21 00 
Invasion secrete 

Woensdag 
15 SEPTEMBER 

BRT 1 

1700 Op het Schildpadplein — 
1730 De Kat (fJ - 1800 De 
avonturen van Peter Selie — 1805 
Harold Lloyd - 1825 Op zoek 
naar (dokJ - 1850 Chips ( f ) -
1945 Nieuws — 2020 Home 
Sweet Home ( f ) - 2045 Shogun 
( f ) — 2020 Puur kuituur over 
derden (over Sally Hemings) — 
22 50 Nieuws 

BRT2 

1900 Aktie openbaar vervoer — 

19 45 Nieuws — 2015 Koorts in 't 
bloed (film) 

NED 1 

15 30 Mickey and Donald (strip) — 
1615 De prachtige walvis (dok) 
- 1858 Nieuws - 1900 Van 
gewest tot gewest — 2000 Came-
rata Lysy speelt Rosstni — 2015 
Aaanstelleritis (film) - 2050 1882 
Igor Stravinsky 1982 - 2137 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Studio Spor t — 
2325 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Kouwe 
kunstjes — 1925 Kenmerk (info) 
- 2000 Nieuws - 2032 Neder-
land-Muziekland - 21 40 De heili
ge koe (auto- en motormagazine) 
- 2210 The Starmaker (fJ 

RTB 1 

1900 Antenne-soir - 1930 

(ren van gas in kleilagen, het be
de hartfunktie, leesbaarheid van 
TV-scherm, kunstbloed, boeken-
jvenng van Handel en wandel m 
r stress als de mens zijn grenzen 
vraagt zich vïiak af wat levenslus-
nensen, met een mooie toekomst 
voor psychiatnsche verpleger te 
sr dan in fjsychiatnsche instellin-
sche patiënten te gaan werken 
worden i v m jongen mensen die 
landicaptenzorg De NCRV (Ned 
i Je moet wel gek zijn, het portret 
slist de psychiatnsche verpleging 
3t beroep van tuinder, een leven 
anten, waarvan ze zo erg houdt 

DtJ — Het informatieve magazine 
jn WDR/BRT-dokumentaire over 
irdzee vanop boorplatforms (BRT 
jazine voor de jeugd dat via popu-
luziek enige wetenschappelijke 
igen komt opnieuw regelmatig op 
> formule blijkt een sukses, zodat 
ideels in dezelfde vorm behouden 
te firma is een revelerende Amen-
reeks over de praktijken van de 

e Dienst CIA (BRT II) Deze dienst 
luizend mensen te werk stellen, 
gedeelte van verdacht allooi, zoals 
teraars, terronsten, louche ambte-
jlitici <2de aflevenng donderdag 

5sept) — BRT gaat er meteen 
naar 2 aflevenngen van Shogun in 
jede te veel' Vorige week startte 
seks Films van alle tijden een 
jzan De eerste film was „Een ge-
inavond wordt Koorts in het bloed 
te grass) gedraaid De film is een 
speelt in een provinciestadje m 
vee jonge mensen houden van el-
van een oliemagnaat en Deanie, 
'oudige mensen Buds ouders ver
sgen een eventueel huwelijk De 
|ke moraal verbiedt de verliefden 
geven Bud vreest dat hij zichzelf 

:al kunnen houden en hij stelt voor 
ar te gaan Deanie stort psychisch 
een instelling terecht Met Natalie 
eatty als de twee verhefden — 
auto- en motorliefhebbers In het 
me De Heilige Koe zitten o a de 
ormodellen 1983. Bergbekiirtirrt^n 
Motorcross, de goeie ouwe Solex-

(16sept) — In de goochelreèks 
Copperfte/d (BRT I) zitten altijd wel 
met verstomming slaan En in elke 

3r Copperf leld altijd wel enkele lok-
Vanavond zijn dat o a Audrey Lan-
") en Cathenne Bach, de stoeipoes 
jit Hazzard" (Avro/Ned II) De ge
ngen staan voor de deur Na 
nkele aktualiteitsprogramma's aan 
°anorama van vanavond (BRT I) 
enkele gemeenten ontleed Komen 

Pat Mingle en Warren Beatty, vader en opstandige 
zoon in de nostalgische film Koorts in het bloed 
(Splendor in the grass) van Elia Kazan (Woensdag 

ISsept, 20u. 15, BRT II). 

aan de beurt Riemst, Leuven, Antwerp»en en St-
Genesius-Rode — Het grootste gedeelte van BRT II is 
bedoeld voor de jeugd Vooreerst is er het gevaneerde 
jongerenmagazine Een vinger in de pap waar de relatie 
jongens/meisjes aan de orde is Muzikale gasten Pas 
de Deux, Antena en Sof ie — Rapport behandelt het 
internaatsleven 

V R I J D A G (17 sept) — Een rabbijn in de Far West 
(The Fnsco Kid), een speelfilm van Robert Aldnch 
(1979) gaat zoals de Nederlandstalige titel zo duidelijk 
zegt over de avonturen van een jonge rabbijn die vanuit 
Europa naar een joodse gemeenschap in San Francisco 
wordt gestuurd, maar onderweg in de Far West strandt 
Met Gene Wilder, Harnson Ford, Leo Fuchx (BRT I) — 
De oorlogsfilm Een brug te ver (A bridge too far) van Ri
chard AttenfcKJrough (1977) overate operatie „Market 
(Sarden" is een imposant spektakelstuk, tweiend als his-
lOnsche gebeurtenis met een unieke rolbezetting Ope
ratie Market Garden was tot dan de grootste luchtlan
dingsoperatie (17 sept 1944) uit de geschiedenis Er na
men 35000 geallieerde soldaten aan deel. waarvan er 
17000 met naar huis terugkeerden Het was de bedoe
ling van Montgomery om een wig te dnjven in de Duitse 
linies Daarvoor moesten enkele bruggen in Nederland 
veroverd worden op de bezettende Duitsers Daar 
slaagde men door een gigantische veldslag bijna tn Een 
met wijkende SS-pantserdivisie was uiteindelijk de 
laatste weerstand die de geallieerden zouden ondervin
den op weg naar de brug van Arnhem Maar de 
Duitsers weken met De hele operatie mislukte, met een 
onmenselijke slachtpartij tot gevolg (Avro/Ned I) Met 
o a Dirk Bogarde, James Caan, Michael Came, Sean 
Connery, Edward Fox, Ryan O'Neal, Elliott Gould, Gene 
Hackman 

Nieuws — 2005 Le chasse aux 
tresors (speD — 21 05 Jackson ou 
le Mnemocide (tv-film) — 2230 
Nieuws 

F 1 

2000 Nieuws — 2035 Les mer-
credis de l'information — 2130 
Une parcelle d'ame (portreü — 
2230 Charmes de Paris - 2300 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Operation 
charme (tv-film) — 2210 Les jours 
de notre vie (hemofibe) — 2305 
Nieuws 

F 3 

19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 De bien etranges affaires 
(vreemde en ongewone verhalen) 
— 21 35 Le pasteur et la vanille 
(dokJ - 2230 Nieuws - 2300 
Prelude a la nuit 

ARD 

20 00 Nieuws — 2015 Stern ohne 
Himmel (tv-film) - 21 45 Kulturele 
rubriek 

ZDF 

2100 Heute-joumal - 2155 Die 
Strassen von San Franasco ( f ) — 
2215 De heilige kongregatie voor 
de geloofsleer 

D 3 

1945 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 21 45 Auslandsreporter 
(reportage over Brussel) — 2215 
Portrait - 2230 Pastorale 1943 
(verzetsfilm) 

LUX. 

2000 Hitparade - 21 00 Un sherif 
a New York (f) - 2230 Artistiek 
magazine 

Donderdag 

BRT 1 

18 00 De avonturen van Peter Se
lie — 1805 Logans run (SF-f) — 
1945 Nieuws - 2010 De magie 
van David Copperfield (show) — 
21 00 Panorama - 21 50 Het Val 
kenest (f) - 2235 Sporttnbune 
— 2305 Nieuws 

BRT 2 

1900 Een vinger in de pap (Kon-
frontatie jongens-meisjes) — 
1945 Nieuws - 2010 Rapport 
,Nog 4 X slapen" internaten (dok) 
- 2100 Premiere - 2150 In 
naam van de firma (Latijns-Amen-
ka 1960-1970) 

NED 1 

1858 Nieuws - 1900 De 7 van 
Blake(SF-f) - 19 50 De onderste 
steen (dok) - 2040 De vertjeel-
ding (kunstprogramma) — 21 37 
Nieuwa — 21 55 Den Haag van
daag - 2210 1882 Igor Stravinski 
1982 - 2300 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdpumaal — 18 59 Cijfers en 
letters (speO — 19250eSul l ivans 
(f) -:- 20 00 Nieuws - 2027 Cen
tennial (f) — 2210 Brandpunt — 
2245 Ik spreek altijd vnjuit (dok 
over pater SchiHebeeckx) — 2 3 5 0 
Nieuws 

RTB 1 

RTB 2 

2030 Koncert (Ludwig van Beet
hoven) 

F 1 

tames, magistrat (f) - 2210 Tous 
les jours la nuit (dok) - 2305 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Konfronta-
tie met Valery Giscard d'Estaing 
— 21 40 Les enfants du rock (pop
en rockmagazine) — 2315 
Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 20 (X) 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 O Madiana (film) - 2255 
Nieuws - 2325 Agenda 3 -
2330 Prelude a la nuit (Bach) 

ARD 

2000 Nieuws — 2018 Diskussie-
programma — 2100 Ratselflug 
(spel) - 22 00 Damenwahl (over 
en door dames) — 2300 Des 
Zeugnis des Josef Czapski (dok 
over een Poolse t>alling in Panjs) 
— 2345 Nieuws 

ZDF 

19 00 Nieuws — 1930„Nimmmich 
mit Kapt'n James, auf die Reise" 
(zeemansliedererO — 21 00 Heu
te-joumal Nieuws uit Oost en 
West - 22 05 Stationen CTV-film) 
— ^ j u a uas MusiK-Kortrat 

D 3 

19 45 (Sewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws - 2015 Der Wurger mit 
dem weissen Schal (politiefilm) — 
21 45 Mark t - 22 30 Zeitzeugen 
- 2315 Nieuws 

LUX. 

20 00 Dallas ( f ) - 21 00 Filmkeuze 
(of Alvarez Kelly western of Les 
heros de Telernark. oorlogsfilm) 

BRT 1 

18 00 De avonturen van Peter Se
lie - 1805 Sesamstraat - 1820 
Klein klem kleutertje - 1835 
Loon naar w e r k e n ' (Open 
School) - 1910 Oh Boyi (show) 
- 1945 Nieuws - 2015 Een 
rabbijn in de Far-West (western) 
— 2210 In de voetsporen van 
Guido Gezelle - 2305 Nieuws 

BRT 2 

1900 De mysteneuze weretó van 
Arthur C Clarke (dokJ - 1927 
Lieve plantjes — 19 45 Nieuws — 
2015 De Forsyte Saga (fJ — 
21 05 Dag aan dag - 21 35 Stra
vinski (dokJ 

NED 1 

1858 Nieuws — 1900 Wie van de 

13 

d n e ' 0<wis) - 1930 Een brug te 
ver (oorlogsfilm) — 22 45 Gesprek 
met de minister president — 22 55 
Hoeveel is genoeg (dokJ — 000 
Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Ivanhoe 
( f ) - 2000 Nieuws - 2027 Te 
land ter zee en in de lucht — 2120 
Aktua tv - 2205 Derrick (fJ — 
2310 Nieuws 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke aktuah-
teiten - 1930 Nieuws - 2005 
Kleine klanten grote markten (re-
pxjrtage) — 21 05 La pilule verte 
(toneelstuk) — 2255 Nieuws. 

F 1 

2000 Nieuws. - 2035 Franas 
Lemarque (variete) — 21 15 L'es-
pnt de familie (fJ - 2210 De 
p>edagogie van het oog — 2240 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuvire — 2035 Papa poule 
(f J — 21 40 Apostrophes (magazi
ne) - 2255 Nieuvsre - 2305 Les 
yeux bandes (film) 

F 3 

19 20 Gewestelijk nieuws. — 19 40 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 35 Le nouveau vendredi (repor
tage) - 21 35 LAdelaide (tv-film) 
- 2230 Nieuws - 2300 Prelude 
a la nuit (Bach) 

ARD 

1840 WWF-Club - 1925 Hier 
und Heute — 2015 Cowboy 
(westem) — 21 45 Gastarbeiders 
buiten — 2230 Tagesthemen — 
23 00 Die Sportschau - 23 45 Die 
Herren mit den Armelschonern (tv-
film) — 1 15 Nieuws 

ZDF 

18 20 Westerns uit de oude doos 
- 1900 Nieuws — 1930 Aus-
landsjournal — 2015 Dernck (fJ 
— 21 15 Ray Conntff (show) — 
2200 Heute-journal - 22 20 As-
pekte (kuituur) — 2305 Ohne je-
den Zweifel (film) — 050 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijk nieuws - 2000 
Nieuws — 2015 Landesspiegel 
— 21 00 Reden muss man mitein-
ander - 21 30 Gott und die We l t 
— 2200 Marie Cune (tv-spel) — 
2250 Kultur und Wissenschaft 

LUX. 

2000 Le nche et le pauvre (fJ — 
21 00 Fantomas (tv-film) - 2230 
Autosportrubnek 

1900 Waalse gewestelijke aktuah-
teiten — 1930 Nieuws - 2005 
Konsumentenrubriek — 20 30 
L assassin estnl coupable ' (polihe-
filnv) — 2200 Filmmagazine — 
2300 Nieuws 

2000 Nieuws - 2035 Julien Fon-

Gary alias Arnold is op veertien laar een beroemde 
tv-vedette Maar achter het lachende snoetje gaat een 
drama schuil Het zwarte jongetje van woensdag op de 
BRT (s ernstig ziek 
Over Arnolds leven hebben zijn eigen ouders een boek 
gemaakt Boeiend en waarheidsgetrouw TV-EKSPRES 
kocht er de auteursrechten van voor Vlaanderen Lees 
elke week in TV-EKSPRES 

DE TRAGEDIE VAN ARNOLD 
Komt alléén in TV-EKSPRES! 
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Kritisch bekeken 

Zondag 26 september te Ekeren 

Huldekomitee Renaat Grassin 

iierdenkt 't Ketje 
Vlaanderens populaire Ketje werd in 1900 gebo ren te 
St.-Gillis bij Brussel. Hij overleed in 1964 in de St.-Lu-
casktiniek te Ekeren (Antw.) en werd in die gemeente 
begraven. 
Zi jn intieme vrienden, Anneke en Dries Bodson, 
waarbij hij nog zijn intrek had genomen na zijn 
onbegrijpelijke veroordeling (maar wat was begrijpe
lijk aan de repressie?) zorgden met hun beperkte mid
delen voor een passende grafzerk. Z i j zouden o o k elk 
jaar met Allerzielen een bloemetje op het graf plaat
sen, waarop ze hadden laten beitelen: „Het leven van 

I een artiest is altijd wonderbaar". 

Toen Brussel in 1979 in een feest
roes zijn duizendjarig bestaan 
»/ierde, vergat het zijn roemrijk 
Ketje. Onvergetelijk maar niet te 
verwonderen, want het Ketje van 
voor en na de oorlog en al de 
Brusselse Ketjes waren Vlamin
gen. De eerste bewust, de overi
gen onbewust en die moesten 
maar beter vergeten worden. 
Zelfs geen enkele Vlaamse orga-
nizatie had aan hem gedacht. 
In 1980 diende de strook van de 
begraafplaats waar Grassin rustte 
voor verruiming van het kerkhof 
Dntruimd en hierbij zou ook de 
grafzerk van Renaat Grassin ver
dwijnen. 

Daar stak de VTB door enkele 
i/riendenhanden geholp>en een 
stokje voor. De gemeente Ekeren 
'ichtte eind vorig jaar op dezelfde 
olaats opnieuw het grafmonument 
Dp en wel op een eigen groen ere-
aerk. 
Dp zondag 26september as. zal 
daar om 14 u. 30 een passende 
nulde gebracht worden aan Vlaan
derens Ketje. 

B L O E M E N H U L D E 

Aan deze huldiging werken mee: 
het gemeenteb)estuur van Ekeren, 
de Vlaamse Toeristenbond en en
kele prominente sprekers: Karel 
De Meulemeester (VTB); Jan 
D'Haese, kunstcriticus; Rie Van-
derheyden, auteur van het boek 
over het leven van Renaat Grassin 
(uitgave Danthe) en Jef Eibers, de 
Brusselse troubadour, die er een 
nieuw lied over 't Ketje brengt 
Iedereen is er van harte welkom, 
maar wie een bloemeke over 
heeft, brenge het mee naar het 
kerkhof, liefst geen dodenkransen 
want het gaat, aldus de organiza-
toren, om een hulde. 
Wie niet aanwezig kan zijn of er de 
voorkeur aan geeft bij te dragen in 
de algemene bloemenhulde, en dit 
zullen er velen zijn, kan dit door 
storting van minimum 150 fr. op 
bankrekening 220-0920227-24 van 
M. Maas, Antwerpen met vermel
ding „Bloemenhulde Renaat Gras
sin,, en bekomt nadien een spe-

Vlaamse gouwen, tevens vanuit 
de gemeenten „Waar Vlamingen 
thuis zijn". Voeren, Komen, Frans-
Vlaanderen en een speciaal 
bloemstuk vanwege de Ketjes uit 
Brussel. 

Wie enkel een origineel doods-
prentje — met tekeningen van 
Grassin zelf — verlangt, stuurt 
onder omslag een briefje van 
50 fr. naar het gelegenheidssekre-
tariaat: Frankrijklei 19 te 2000 Ant
werpen. 

Van het 
Vlaamse VolkstoneeL 
Het leven van Renaat Grassin is 
zo welgevuld, zo intens beleefd en 
toch zo wispelturig, dat het moei
lijk in een notedop samen te vat
ten is. Wel is er de doorlojsende 
lijn van de mens en de artiest in 
felle sociale bewogenheid ver
strengeld, waarbij hij steeds aan 
de kant van de kleine man, de 
gedupeerde, van de domp)elaar 
staat. Van jongsaf tot aan zijn 
dood, toen hij zelf de sukkelaar 
van het leven werd. 
Wie was hij? Een Ketje, nee. Het 
Ketje ja. Hij was van Franse af
komst, maar zijn moeder was een 
Tiense vrouw. Hij zelf werd gebo
ren in St.-Gillis bij Brussel, groeide 
daar op tussen de Ketjes, werd er 
hun speelse aanvoerder. En later 
hun vertolker, hun gezant. 
Later komt hij in kontakt met dr. 
Oskar De (aruyter, Johan De 
Meester, Lode Geysen, Staf Brug
gen, Anton Van de Velde, klinken
de namen uit de Vlaamse teater-
wereld. Zo vertolkte hij de rol van 
Boefje, een Amsterdamse straat
jongen, maar doet dat op zijn 
Brussels, als een waar Ketje en zo 
ontstaat de nieuwe figuur: het 
Ketje! 

ciaal ontworpen gedachtenis
prentje als aandenken toege
stuurd. 
Naast die van de talrijke verenigin
gen zullen lauwerkransen aange
dragen worden vanuit de vijf 

Renaat Grassin speelt hoofdrollen 
in klassieke stukken, regisseert 
zelf toneelstukken en komt bij het 
vooroorlogse Zonneklopperska-
baret terecht, waar hij als Ketje 
door zijn eigen „poëzeekes" grote 
vermaardheid zal verwerven. 

».tot de repressie 
Tijdens de oorlogsjaren zal hij 
langs de radio de mensen met zijn 
levensspot en lach opmonteren. 
Dat zal hem duur te staan komen, 
want door het krijgsgerecht wordt 
zijn carrière afgebroken. Hij vliegt 
niet alleen in de nor, maar mag 
achteraf niet meer in het publiek 
optreden. De Belgische rechters 
willen hem treffen voor zijn 
Vlaamsgezindheid, voor zijn suk-
ses, voor zijn populariteit. 
En hij moest gaan leuren langs de 
straat met sigaren en sterke 
drank, met farmaceutische pro-
dukten.... 
Nog jong schreef hij voor het 
Vlaamse Volkstoneel het stuk: „En 
Pierlala sprong uit zijn graf". Die 
Pierlala was Tijl Uilenspiegel. Door 
zijn grootheid springt hij nu zelf als 
het ware uit zijn graf, om verder 
onder ons als een legende te 
leven. 
Honderden zullen ingetogen rond
om zijn grafsteen staan, zij verte
genwoordigen de honderdduizen
den die hem ooit hoorden, zagen 
en applaudisseerden. 
Het hele verhaal van 't Ketje staat 
te lezen in het boekje van Rie 
Vanderheyden, die zijn leven pië
teitsvol, maar in een gemoedelijke 
stijl beschreven heeft, met sket
ches, getuigenissen, een massa 
anekdoten, fratsen en verdriet, 
maar vooral zijn bekende poëzee
kes, waardoor het Ketje onsterfe
lijk werd. 

Volkskunstgroep 

Perreken 

nodigt ten dans 

Volkskunstgroep „Perreken" uit Parike 
opent terug een nieuw dansseizoen. 
Elke vrijdagavond wordt er gedanst, 
muziek gemaakt, gezellig gepraat. 

Iedereen die daar zin in heeft kan 
komen meedansen maar, om u te 
helpen de drempelvrees te overwin
nen, stellen wij u voor ons eens te ko
men opzoeken tijdens de volgende 
opendeurdagen: 10, 17, 24 september 
en 1 oktober, van 20 u. tot 22 u. voor 
de leeftijd van 16 jaar ouder. Inder
daad, sinds kort hebben wij ook een 
kindergroep met de naam ..Walmke". 

„Dichters sterven niet" 
Hier het programma zoals het om 14 u. 30 voorzien is op de ere-wei-
de van de Ekerense begraafplaats aan de heropgerichte grafzerk. 
— Welkomstwoord door Bruno Peelers, schepen van Kuituur te 

Ekeren. 
— Dankwoord en inleiding door Karel De Meulemeester, direkteur 

VTB. 
— „Dichters sterven niet" door Jan D'Haese, kunstcriticus. 
— Jef Eibers deklameert twee Poëzeekes van 'I Ketje. 
— „Renaat Grassin, mijn vriend" door Rie Vanderheyden. 
— „Vaarwel, mijn broeder" door het VTB-zangkoor o.l.v. Armand 

Verellen. 
— Bloemenhulde met begeleidende tekt door Herman Bruggen. 
— Jef Eibers zingt zijn nieuw lied „'t Ketje". 
— Nederlegging van de lauwerkransen uit de vijf Vlaamse gouwen 

en uit Voeren, Komen, Frans-Vlaanderen, de Vlamingen in 
Wallonië, de gemeenten „Waar Vlamingen thuis zijn" en speciale 
bloementuil vanwege „Al de Brusselse ketjes". 

~- Slotzang „Gebed voor het vaderland". 

Voor 
, kleurt"*"*" ' 

beter» FOTO-HOIVIE COLORLABG 

Molenstraat 125 
WONDELGEM 

Br. Weversplein 165 
9000 GENT 

P A R I K E B R A K E l . 

Gemiddeld 10 tot 15 kinderen tussen 8 
en 15 jaar, komen elke vrijdagavond 
dansen vanaf 18u. tot 19u. 45. Op 
diezelfde data zetten wij dus ook onze 
deuren open voor alle kinderen die het 
volksdansen op een prettige manier 
willen aanleren. Vanzelfsprekend zijn 
ook muzikanten welkom om naar har
telust mee te musiceren. , 

Wenst U meer inlichtingen over onze 
doelstellingen en aktiviteiten, of wil U 
eerst eens praten over volkskunst 
neem dan gerust kontakt op met Wil
liam Van de Mergel (tel. na 19 u. 30; 
05542.12.29). 

Houdt gebrek aan eigen of openbaar 
vervoer van de gemeente waar U 
woont naar Parike u tegen, laat het dan 
even weten. 

Tot ziens op de oper)-deur-dagen in 
Parike in de genfwenteschool (Steen
weg Parike). 

Oost-Vlaanderen 

in kaart 

Bij de uitgeverij Carto te Brussel, ver
scheen zo juist de nieuwe algemene 
kaart van de provincie Oost-Vlaande
ren. 

Oost-Vlaanderen Is de tweede van de 
nieuwe reeks provinciekaarten op een 
handig formaat (70 x 100 cm). 

Niet alleen de schaal (1/100.000) is 
nieuw, ook uitzcht en inhoud van de 
kaart werden volledig vernieuwd 

Alle gemeenten, gemeentegrenzen en 
voormalige gemeenten komen op de 
kaart voor. Alle plaats- en gemeentena
men kan men In een register onderaan 
de kaart terugvinden. 

De verkeerswegen zijn op een duidelij
ke wijze aangegeven- autosnelwegen 
met naam en nummer van de afritten, 
andere hoofd- en verbindingswegen, 
spoorwegen mjet statlorts, vliegvelden, 
kanalen. 

Verder vindt men op de kaart rivieren 
en beken, bossen en de lokalizatie van 
de Industrie. De aaneengesloten be
bouwing geeft ons een beeld van de 
belangrijkheid van de grote plaatsen. 

Oost-Vlaanderen: 375 + 2nr. verzen
dingskosten, op postrekening 
000-0441659-18 van (Jitgeverij Carto. Gau-
cheretslraal 139, 1000 Brussel. Gevouwen 
in een plastieken hoes, of ongevouwen in 
een kartonnen koker. 
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Kritisch bel<eken m 15 

André Demedts: „Geluk voor iedereen" 

Als een doek van Eugene Laermans 
Met i dit boek heeft André De
medts weer bewezen dat hij één 
van onze beste schrijvers is. Het is 
een historische roman over de 
ongeluksjaren 1840-1848 in West
en Oost-Vlaanderen. De huisnij
verheid werd door de opkomst 
van de fabrieken zo zwaar getrof
fen dat ontelbare werklieden op 
het platteland tot zwarte armoede 
vervielen. Daarbij kwam nog dat in 
die jaren de oogst mislukte. 

Julien Kroebels — Jin voor zijn 
omgeving, want Julien klinkt te 
rijkelijk — woont samen met zijn 
ouders en zuster in een klein maar 
eigen doeninkje op de Kalberg. 
Werkmensen maar niet met han
den en voeten gebonden aan een 
baas. 

Op de lagere school leert hij goed 
en zijn onderwijzer wil dat hij 
verder studeert maar Jin krijgt de 
kans niet. 

Dan maar geprobeerd als bedien
de bij een notaris. Maar dat is van 
op voorhand een verloren zaak 
want hij is maar van kleine komaf. 
Op een dag verneemt Jin van zijn 
oom dat er voor hem werk is bij 
een wegenbouwer in Drongen. 

Daar leert hij de zware arbeid 
kennen en de onbehouwen werk-
makkers. Maar hoe tevreden de 
baas ook is over Jin, hij kan hem 
bij het beëindigen van de werken 
geen andere job aan de hand 
doen. 

Een steenbakkerij biedt uitkomst: 
hij mag er tijdelijk een arbeider 
vervangen. Als ook aan dat werk 
een einde komt, ziet hij maar één 
oplossing, nl. met zoveel anderen 
die zijn lot delen te gaan werken in 
het Noordfranse industriegebied. 
Daar ondervindt hij pas goed wat 
het zeggen wil proletariër te zijn. In 
dat vreemde land, waarvan hij de 
taal niet kent, mag hij zich gelukkig 
achten de eerste nacht te mogen 
doorbrengen op een vunzige duis
tere zolder tussen landlopers en 
ander „ongedierte". 

Het werk in de textielfabriek is er 
zwaar en soms levensgevaarlijk. 
Het is een haast ondraaglijke si
tuatie en de opstand tegen de 
onrechtvaardige samenleving 
stijgt bij Jin van dag tot dag. 
Ondertussen hebben sociaalvoe
lende intellektuelen de arbeiders 
opgemaakt tegen de rijken. 

Een groot deel van West-Europa 
komt in beroering en in de omge
ving van Moeskroen loopt het uit 
op een opstand. Jin Kroebels van 
de Kalberg raakt er ook bij betrok
ken. De opstand mislukt en ook 
voor hem loopt het dramatisch af: 
hij wordt levensgevaarlijk gewond. 
Gelukkiglijk ontfermen zich twee 
vrouwen over de jongen en red
den hem. Na zijn genezing verwit
tigen zij zijn vader die hem met de 
kruiwagen gaat halen. 
Het is een blij weerzien vooral 
voor zijn moeder en zijn verloofde 
Lia. Wat later maakt zijn moeder 
voor de zoveelste keer de inhoud 
van zijn rugzak klaar want het 
zware werk in een steenbakkerij 
wacht hem weer... 

„Geluk voor iedereen" leest vlot 
en wordt warm aanbevolen. Bij het 
lezen zullen onze mensen weer 
beseffen dat ze in een gouden 
tijdperk leven. Met deze roman 
heeft André Demedts in de hem 
typerende verhalende stijl een 
donkere periode uit Vlaanderens 
sociale geschiedenis geborsteld, 
een doek van E. Laermans gelijk! 
— „Geluk voor iedereen' door André De
medts, 590 fr., uitgegeven door Orion te 
Beveren. 

BRT-2 en Hilversum gaven voorbeeld 

Muzikale dialoog 
Vlaanderen- Nederland 
Een andere manier om de nogal 
brakke Noord-Zuid-dialoog weer 
op gang te krijgen was de prachti
ge dialoog vorige woensdagna
middag tussen BRT-2 radio „Vrijaf' 
van Gust Decoster en de studio's 
te Hilversum. Reden hiertoe was 
het vraaggesprek daar met de 
organizator van het Zwijndrechts 
popfestival, en het vrijuit praten en 
bakkeleien omtrent de achter
gronden van het gebeuren. De 
moeite waard. Wij onthouden al
vast het voornemen van beide 
zenders om dit in de toekomst 
meer te doen. Het feit dat de 
Vlaamse groepen steeds meer 
koncerten geven bij onze noor
derburen en er een vrij grote 
bekendheid genieten is een ander 
winstpunt. 

Terecht draaide de jongen in Hil
versum dan het inleidende num
mer van de Rock Rally-elpee (uit 

bij Imelco-Lark) van laureaten de 
Chrome uit Lanaken. Op deze 
plaat staat eveneens uitstekende 
rythm & blues van onze Leuvense 
Boxcars, een van de tien groefsen 
die tot de zogenaamde subtop 
horen en nog heelwat in petto 
hebben. De „nieuwe lichting" 
kreeg dé grote belangstelling, en 
hier vermelden we dan ook Grup-
penbild, met het wat eigenaardig-
klinkende maar toch pakkende 
Nederlandstalige „Maatschappij", 
de sterk opkomende 5 CV, de 
Combi's en Chant die elk hun 
eigen vernieuwing pogen te ver
patsen. Beloftevol klinkt ook de 
vokale inbreng van An De Bruyn 
die samen met of zonder groep de 
Crew nog heel wat aankan en de 
Antwerpse groep Blanc de blanc 
die volgende zondag op de plan
ken te Aalst-Kerksken weer het 
beste van zichzelf zal geven. Zij 

Draai voor 2 koppen de 
warm waterkraan met open 
Zet uw pannetje op hei vuur 
U wint tijd, u bespaart energie 
en uw koffie blijft langer warm 

€nergie 
Breng energie op om energie te besparen 

het met een wat cynische grijns 
omtrent de hele toestand en waar
mee zij de plaat sterk afronden. 

CJP '82 is uit 
Vorig weekeinde is het nieuwe — 
en reeds negende — CJP-seizoen 
ingezet, met een swingend kon-
cert van de Kreuners te Ware-
gem. Waarmee dan ook de twee
de zogenaamde „pop-promenade" 
is ingezet, een reeks koncerten en 
festivals, met de bedoeling de jon
geren beneden 25 jaar het Cultu
reel Jongeren Paspoort te leren 
kennen. Verkrijgbaar in zowat 350 
verkooppunten (zoals kulturele 
centra, jeugdhuizen en ASLK-kan-
toren) voor slechts 1 (X) fr. kan je 
met deze kaart fikse kortingen 
krijgen bij museumbezoek, klas
sieke koncerten, videoavonden en 
uiteraard een resem popkoncer-
ten. (Ook abonnementen op dag-, 
week- en maandbladen — ook 
„Wij" — kunnen met sterke reduk-
tie worden verworven). Terwijl 
dan ook de bedoeling is jonge 
organizatoren te vormen en vanuit 
de lichte muziek ook andere avon
den zoals kleinkunst, teater en 
kabaret weer meer aan bod te 
laten komen De CXJP-kaart is dan 
duidelijk niet enkel voor studenten, 
maar ook voor werkende én werk
loze jongeren die er nuttig en 
goed gebruik van kunnen maken. 
Volgend weekeinde is er zo een 
gelegenheid, waarbij de kaart gra
tis wordt uitgereikt. Op het Pallie-
ter-festival te Aalst-Kerksken be
taal je 280 fr, (of 350 voor de twee 
dagen), en je krijgt de kaart erbij! 
Op het programma onder meer de 
Leuvense groep Polizei, voor
noemde Blanc de Blanc, Ja Lemai-
re + Flouze, de Gentse Luna 
Twist, de Lanakense Rock Rally
winnaars de Chrome, zaterdag
avond de Britse The Fixx en de Au 
Pairs, en zondagavond de top
groep TC. Matic. Het koncert van 
zaterdag te Harelbeke met de 
Names is uitgesteld, Sergius 

Laat uw koelkast niet te lang openstaan, 
U bespaart energie, 
en u moet minder vaak ontvriezen' 

energie 
Breng energie op om energie te besparen! 

Paul Cleempoel 
wint poëzieprijs-Blankenberge 
Zaterdag 4 sept werd te Blanken
berge in aanwezigheid van de 
Nederlandse ambassadeur van 
der Klauw, de 5de poëzieprijs van 
Blankenberge, ingericht door het 
literaire Tijdschrift 't Kofschip, uit
gereikt aan Paul CleempKjel van 
St.-Niklaas, De dichter werd gebo
ren te Hamme in 1937 en is leraar 
plastische kunsten aan de Vrije 
Technische Scholen te St-Niklaas. 

Hij is ook schilder en beeldhouwer 
en hield zijn eerste tentoonstelling 
in 1961. Het winnende gedicht 
— Dorp in de winter — staat in de 
bundel Denken aan Vlaanderen, 
die werd uitgegeven ter gelegen
heid van de 5de Poëziedag van 
Blankenberge en is te bekomen 
op het sekretariaat van de vzw 
't Kofschip, Vinkenlaan 11 te 1730 
Zellik. Prijs 450 fr. 

Breng energie op 
om energie te besparen! 

Het •olstaat niet 
slechts één lamp i.p.v, 
meerdere te gebruiken, 
niet meer te verlichten 
dan nodig, uw koelkast 
niet te lang te laten open
staan, uw koelkast niet op 
het maximum al te stellen 

EI zijn nog veel an
dere manieren om ener
gie te besparen! 
Wil u weten welke ? Niets is 
eenvoudiger t Vraag onze 
brochure: "Energie sparen 
Waarom? Hoe?" 

«itvana'̂ J 

-xs^rii?i„. 
ais 

en aster -

Stcja 
l^'"':otaris 
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€nezgie 
Staatssekretariacrt voor Energie 

dienst voor Energiebehoud. 
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16 m 
De opvolger van 
Louis Versijp 

Toch zilver en brons., 
De wereldkampioenschappen zijn voor onze wielrennerij toch niet in 
de totale vernieling geëindigd. Op de weg wonnen we zilver bij de 
amateurs en brons bij de dames. Daarnaast werden onze amateurs — 
de lichting '82 is wel degelijk meer begaafd dan vele vorige — in de 
honderd kilometer ti jdri jden enkel door pech van het podium 
gehouden en bleven onze profs toch niet volledig afwezig in het 
wedstri jdverloop. Met name René Martens, Hoste en Ludo Peeters 
traden op de voorgrond. Well icht niet toevallig renners die reeds 
tijdens het klassieke voorseizoen verdienstelijk hadden gepresteerd. 
Om nog maar te zwijgen van Michel Pollentier. de ouwe die nog eens 
reed met jonge benen. 

De overwinning van Beppe Saron-
ni was natuurlijk geen verrassing 
De snelle Italiaan wordt al jaren bij 
de beste renners van zijn genera
tie gerekend In Italië is hij de vaste 
tegenspeler van Francesco Mo-
ser HIJ greep al vaak naast grote 
Dverwinningen Inzonder in Mi-
aan-Sanrenno werd hij al herhaal
delijk nipt verslagen Verwonder-
ijk was wel dat Saronni zich 
slechts uitzonderlijk kon doorzet
ten buiten de eigen grenzen Daar-
n komt nu misschien verandering 
/vant ook de internationale wieler
sport heeft dringend behoefte aan 
grote kampioenen De krisis heeft 
mmers ook in de wereld van het 
/eloke om zich heen gegrepen 
horige week kwamen de renners 
/an drie Belgische wielerploegen 
Dp de keien terecht De sponsors 
/vorden moeilijk en zeldzaam 
Vlogelijk wordt de wielrennerij van 
Duitenuit „gesaneerd" vanuit de 
direktielokalen van de grote bedrij
zen 

Maar terug naar Goodwood 
hoogtepunt was voor ons de 
Amerikaanse broederstrijd Greg 
LeMond die zijn landgenoot Jona
than Boyer genadeloos counterde 
in de laatste klim naar de aan
komst Enkel Belgen zouden het 
even goed hebben gekund Jona
than Boyer wereldkampioen Het 
zou ondenkbaar zijn geweest al
hoewel het getrouw de „devalua
tie" van de wielertop zou hebben 
weerspiegeld Want Bernard Hi-
nault — toch echt geen opvolger 
van Eddy Merckx — bakte er 
mets van en verdween niet snel 
genoeg uit de koers en Freddy 
Maertens sloeg weer iedereen en 
niemand met verstomming We 
weten met meer wat vertellen 
over de Westvlaming Zondag had 

. l l l l l l t l » l « l » i l 

hij weer geen vriend meer op 
deze wereld Hij werd door ieder
een verstoten Zelfs door de 
bondsdokter die in een televisiein-
terview luidop verklaarde wat ie
dereen al wist de gesel van de do
ping IS nog helemaal met uit de pe
lotons verdreven Maar genoeg 
daarover We hebben opnieuw 
behoorlijke amateurs Nationaal 
kampioen Francis Vermaelen was 
een goede tweede achter de 
Oostduitse staatsprof Bernd Dro-
gan en ook Dirk De Wolf eindigde 
met de besten Een vaststelling 
dringt zich op indien Levitan en 
zijn trawanten erin slagen de wie
lersport „open" te breken, zoals zij 
hebben aangekondigd wint het 
gebeuren zeker aan aantrekkelijk
heid Want amateurs zijn milder in 
de inspanning dan profs en indien 
de beroepsliefhebbers uit het 
Oostblok geen startverbod wordt 
opgelegd zullen zij voor de Wes
terse valuta gekke toeren uithalen 

Op die manier krijgt het publiek, 
dat nu al te vaak op zijn honger 
blijft zitten, misschien nog een en 
ander te zien en zullen de kam
pioenen van de berekening hun 
pedaalslagen met langer kunnen 
tellen. Open wedstrijden zijn in de 

gegeven omstandigheden geen 
wens maar een noodzaak 
Alhoewel de huidige gang van 
zaken op de lange termijn gunsti
ge gevolgen kan hebben horen 
we immers met de eerste profs 
luidop zeggen dat het tijd wordt 
hun beroep ernstiger op te vat
ten Misschien beseffen ze ooit 
nog wel eens dat alleen zijzelf 
verantwoordelijk zijn voor de hui
dige malaise 

Beppe Saronni 

Vorige week overleed in Brugge 
Gerard Versijp, de voorzitter van 
de Centrale Scheidsrechters-
kommissie. Gerard Versijp, ooit 
één van onze beste scheidsrech
ters en nadien een bezadigd en 
vriendelijk bondsleider die ti jd 
noch moeite spaarde om onze 
arbitrage tegen inmenging van 
buitenuit (wij bedoelen het Uit
voerend Komitee) te bescher
men. Men heeft het Versijp, om 
het zacht uit te drukken, niet 
gemakkelijk gemaakt en het is 
begrijpelijk dat men in de gege
ven omstandigheden met 
nieuwsgierigheid naar zijn opvol
ger uitkijkt. 

Over die opvolging werd overi
gens al lang gesproken en achter 
de schermen werd er in dit ver
band druk gelobbied. Loraux 
vindt dat men hem niet over het 
hoofd kan zien. Monsieur Van 
Melkebeke uit Gent acht zich 
eveneens geroepen tot grootse 
daden en er is geen verstandig 
mens die Fred Delcourt niet als 
mogelijk opvolger zal naar voren 
schuiven. Houdt men rekening 
met de anciënniteit dan moet~ 
Arthur Blavier de opvolger wor
den maar die „schande" zal men 
Vlaanderen wellicht willen be
sparen.. Maar wie werd de, al
thans voorlopige, opvolger? 
Bondsvoorzitter Wouters zo
waar. Op het eerste gezicht on
gelooflijk. Hij is immers de voor
zitter van het Uitvoerend Komi
tee, de hoogste gezagsinstantie 
van de bond en „gevuld" met 
leden die zich van de arbitrage 
meester w i lbn maken. U ver
wacht nu dat wij krachtig zullen 
uithalen tegen deze gang van 
zaken en de verleiding daartoe is 
groot. We willen evenwel nog 
even geduld uitoefenen en zien 
welke wending deze „erfenis
kwestie" zal nemen. Want de 
scheidsrechterskommissie wor
stelt al jaren met een gezagskri-

sis. De meningen over de arbitra
ge lopen ver uiteen Hoe vaak 
hebben we referees niet horen 
zeggen dat de ene „kontroleur" 
hun opdraagt „zo" te fluiten en de 
andere drie weken nadien het 
tegenovergestelde „aanbeveelt". 

De arbitrage oefent grote in
vloed uit op de kwaliteit van het 
voetbal. Het minste wat men er
van mag verwachten is dat zij 
eenvormig wordt uitgeoefend. En 
verder dient men er voor te zor
gen dat de mannen in het zwart in 
bescherming worden genomen 
tegen de machtsgeile klubleiders 
die enkel oog hebben voor het ei
genbelang. Misschien kan de 
bondsvoorzitter als overgangsfi
guur in dit verband enige orde op 
zaken stellen. Want gezag kun
nen we de Mechelse despoot 
moeilijk ontzeggen. De vraag 
blijft evenwel wat men binnen de 
bond onder „voorlopig" verstaat. 
Er wordt wel een termijn voorop
gesteld (in feite tot op het einde 
van het seizoen) maar het is niet 
de eerste keer dat voorlopige 
oplossingen in dit land een defi
nitief karakter krijgen. Maar de 
zaak schijnt ons te ernstig om er 
een principiële stri jdkwestie van 
te maken. Onze arbitrage moet 
absoluut op hoger niveau getild 
worden. Zi j zat beslissen — veel 
meer nog dan klubleiders, trai
ners en spelers — welke richting 
ons voetbal uitgaat en van die 
richting zullen de overlevings
kansen afhangen Voor ons kan 
de arbitrage niet streng genoeg 
zijn. Daaromtrent: we zagen de 
wedstri jd Anderlecht —Beveren. 

Scheidsrechter Goris floot niet 
best. Hij verkocht veel te veel 
misbaar. Maar de man had over
schot van gelijk toen hij Lozano 
uitsloot. Waarom zou die begaaf
de „flurk" zich alles mogen ver
oorloven tegen een wedstri jdlei
der? 

Formule I op vier poten? %Kv-

Veel aandacht heeft men er met 
aan besteed In het Westduitse 
Luhmuhien verongelukte de Zwit
serse ruiter Ernst Baumann tijdens 
het wereldkampioenschap mili
tary Tijdens de cross-country, 
7410 meter lang en bezaaid met 
hindernissen, kwam Beau jours de 
Mars, het gelegenheidspaard van 
de 33-jarige Zwitser bij een 
sprong over een houten piknikta-
fel verkeerd op de poten terecht 
Ernst Baumann duikelde over zijn 
paard Frakties van sekonden later 
kreeg de ruiter het volle gewicht 
van het paard (ruim vijfhonderd 
kilogram) bovenop zich Baumann 
bleef roerloos liggen Er werd on
middellijk door dokter en verple
gers hulp geboden maar de man 
bleef levenloos liggen Op slag 
dood Binnen de kortste keren 
werd Baumann met een helikopter 
afgevoerd naar het dodenhuisje 
van het dichtstbijzijnde ziekenhuis 

Over het voorval werd in Luhmuh
ien weinig drukte verkocht Het 
publiek werd in het ongewisse 
gelaten over het dramatisch ge
beuren en geen van Baumanns 
kollega's dacht eraan de organiza-
toren te verzoeken het wedstrijd

verloop te schorsen In de sport
wereld staat niemand nog stil bij 
een mensenleven 

In de paardenwereld wordt noch
tans al jaren door dierenbescher
mers geijverd om de risico's voor 
de paarden tot een minimum te 
herleiden 

Dat was nodig ook, want de pres
tatiedrang werd ook in dit milieu 
tot waanzinnige hoogte opge
voerd Er werden herhaaldelijk tra
nen geplengd wanneer een of 
andere volbloed het leven liet 
Mede daardoor werd de moeilijk
heidsgraad van de cross country 
terecht verminderd Maar aan de 
mens denkt blijkbaar niemand We 
weten wel dat de verdedigers 
zullen aanvoeren dat aan elke 
menselijke aktiviteit risico's zijn 
verbonden Je kunt sterven wan
neer je doodgewoon van je stoel 
valt. heet dat dan Toch moeten 
we laten opmerken dat Baumann 
al de derde dode is dit jaar Zo toe
vallig IS het dus allemaal met Er 
worden tijdens een military grote 
risico's genomen door ruiter en 
paard Dat zal niemand durven 
ontkennen Daarom dient men met 
alles rekening te houden De wed

strijdreglementen dienen water
dicht gemaakt om alle toevalsfak-
toren zoveel mogelijk uit te sluiten. 

Baumann bereed een paard dat 
hem met vertrouwd was Zijn ei
gen paard was niet tijdig in Luh
muhien aangekomen Zoek ge
raakt tijdens het transport Bau
mann wilde desondanks aan het 
wereldkampioenschap deelne
men HIJ betaalde met zijn leven 

Tragisch is dat de „chef d'équipe" 
(jawel, zo heet de ploegleider) 
hem met tegen zichzelf in bescher
ming nam Het kenschetst de ze
den en gebruiken van het milieu 
Welk IS eigenlijk nog het verschil 
met de formule 1' Het resultaat en 
de prestatie primeren op elke an
dere waarde Natuurlijk treft nie
mand enig verwijt Niemand is 
verantwoordelijk Gewoon het 
domme toeval Hoe vaak hebben 
we dit al met gehoord en hoe vaak 
zullen we het nog moeten horen ' 

We wensen de military heus met in 
diskrediet te brengen Maar drie 
doden in enkele maanden in een 
schijnbaar vreedzame en risicolo
ze sport Stemt het met tot naden-
ken-? Ernst Baumann 

'^rancis Vermaelen (zilver) 
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„Volksunie, waar alle Bruggelingen thuis zijn 
f f 

v u zal dan ook aandringen bij de 
sociale bouwmaatschappijen, opdat 
dezen ook bij voorrang aandacht zou
den verlenen aan renovatieprojekten 
Daarbij is het tevens de bekommernis 
van de VU aan de oorspronkelijke 
bew/oners de kans te geven te blijven 
wonen in hun vertrouwd milieu, ook na 
de renovatie 
Nieuwe grondinnemingen en verkave
lingen mogen slechts worden toege
staan na grondig onderzoek naar de 
daadwerkelijke noodzaak van nieuwe 
woonzones Indien toch nieuwe woon
wijken worden gebouwd, dient daann 
de kans gegeven te worden voor 
vestiging van handelszaken 

Openbare Werken 
Er moet pnonteit worden verleend aan 
de heraanleg van straten die zich thans 
in slechte staat bevinden (aanleggen 
van voetpaden, nolenng, nieuw weg
dek) Daarenboven moet de heraanleg 
van straten en pleinen gebeuren in 
samenspraak met de buurtbewoners 
De heraanleg van de straten tn het 
stadscentrum kan verder gebeuren 
met het oog op het verkeersarm ma
ken van de binnenstad, daartoe dient 
evenwel eerst het programma van de 
ondergrondse parkings afgewerkt te 
worden 
De VU IS voorstander van de opsplit
sing van grootschalige projekten, in de 
mate van het mogelijke, zodat ook 
kleinere (en Brugse) bednjven uit het 
Brugse met hun erkenning in aanmer
king kunnen komen voor uitvoenng 
van de deelwerken 

Toerisme 
Het toensme heeft wellicht het groot
ste aandeel in het ekonomisch leven 
van onze stad Het grote toenstisch 
potentieel moet dan ook verder wor
den uitgebouwd Daartoe worden een 
aantal konkrete beleidsopties geno
men Vooreerst dient gestreefd te 
worden naar een aktievere samenwer
king tussen het stadsbestuur en het 
pnve-initiatief De opnchting van een 
VVV, wordt met dat oogmerk voorop

gesteld De aandacht moet ook gaan 
naar een grotere spreiding van het 
toensme, zowel in de tijd als geogra-
Onder dit motto gaat VU-Brugge naar 
de verkiezingen Het is de oprechte 
betrachting van VU-Brugge om de 
komende jaren de stad verder mee te 
besturen Zij zal zich daarbij inspireren 
aan de volgende krachtlijnen 

Begroting en financiën 
Nog meer wellicht dan in de voorbije 
jaren zal daarbij dienen rekening te 
worden gehouden met de gevolgen an 
de ekonomische knsis De VU stelt 
dan ook een gezond en zuinig finan
cieel beleid primordiaal In vijf jaar tijd is 
de VU er in geslaagd de stad uit de 
rode cijfers te halen en sinds verschil
lende jaren een begroting voor te 
leggen in evenwicht Alles zal in het 
werk worden gesteld om deze begro
tingscijfers verder te waarborgen De 
V U IS van mening dat hiertoe een 
meerjarenplanning onontbeerlijk is Dit 
investenngsplan is niet alleen nodig 
teneinde een klaar inzicht te hebben in 
de financiële lasten die de stad in de 
komende jaren te dragen zal hebben, 
dit plan dient ook gencht te zijn op de 
werkverschaffing 
Daarbij stelt de VU als sociale recht-
vaardigheidspartij centraal dat de in
vesteringen op de eerste plaats moe
ten gencht zijn op de sociale sektor In 
deze knsistijd moet onze aandacht 
inderdaad eerst gaan naar de meest 
kwetsbaren van onze maatschappij 
de jeugd de bejaarden, de zieken en 
de minder-validen 

Stadsrenovatie 
en grondbeleid 

Zowel met het oog op het algemeen 
woonklimaat als met het oog op de 
werkverschaffing zal de VU verder 
doorgedreven inspanningen leveren 
voor de stadssanenng De nadruk zal 
daarbij worden gelegd op de sanering 
en de verbetenng van de gewone 
woningen Daartoe dient o a het bud
get van de sanenngspremie aanzienlijk 
te worden verhoogd Bij restauratie 

vu-lijst 
1 Pieter Leys (schepen) 
2 Josiane Van Vlaenderen-Tuyaerts 

(schepen) 
3 Pol Van den Dnessche 
4 Raymundus Reynaert (schepen) 
5 Omer Dombrecht (schepen) 
6 Jean-Mane Bogaert (provincie- en 

gemeenteraadslid) 
7 Andrea Dewulf-Heus 
8 Herman Gevaert 
9 Toon Van Moerbeke 

10 Erwin Pnem 
11 Mare De Vriese 
12 Andre Brauwers (OCMW-raads-

lid) 
13 Boudewijn Van Vlaenderen 
14 Hugo De Bondt 
15 Lucien Gardir. 
16 Etienne Kinds 
17 Reginald Hillewaere 
18 Lucien Vanzandweghe 
19 Jacqueline Baert-Uyttenhove 
20 Mana Mazijn 
21 Michel De Groote 

van monumenten en histonsche wo
ningen moet worden gezocht naar 
minder dure oplossingen De VU is 
ook voorstander van de sanenng van 
het bestaande woningpotentieel, liever 
dan over te gaan tot nieuwbouw De 
fisch De seizoenspreiding kan m de 
hand worden gewerkt door de uit
bouw van het kongrestoensme, waar
voor aangepaste akkommodatie moet 
worden opgericht De spreiding van de 
toenstische stroom over de volledige 
stad vooral naar de minder bekende 
stadsgedeelten, kan o m gebeuren 
door de signalizatie van uitgestippelde 
wandelroutes 
Op het vlak van de infrastruktuur 
wordt een tekort vastgesteld aan mo
dern uitgeruste hotels, vooral in de 
middenklasse 
Naast de maatregelen die op nationaal 
vlak moeten worden genomen, streeft 
de VU naar een gedurfde aanpak op 
stedelijk niveau o m wat de inplanting 
betreft van nieuwe hotels en steun aan 
de bestaande hotels bij modernizenng 
Het sociaal toerisme moet ook verder 
worden aangemoedigd De uitbreiding 
van het aantal campings de bouw van 
een jeugdhotel en de uitbreiding van 
de bestaande jeugdherberg kunnen 
daartoe worden vooropgesteld 

Kuituur 
Nauw verwant met het toerisme is te 
Brugge de kulturele sektor Het kultu-
reel beleid moet dan ook gericht zijn 
zowel op de Bruggelingen als op de 
toenst 
Algemeen kan worden gesteld dat het 
stadsbestuur de socio-kulturele ver
enigingen aktief dient te steunen, op 
de eerste plaats inzake infrastruktuur 
Daarnaast moet er een koordinatie zijn 
van de kulturele aktiviteiten te Brugge, 
door de werking van de Kulturele 
Raad Ook pleit de VU voor verdere 
uitbouw van kleinschalige polyvalente 
gemeenschapscentra De subsidienng 
van de verenigingen moet prestatiege
richt zijn alleen de aktieven hebben 
recht op steun 

22 Paul Wuytack 
23 Martine Hallaert-Oiielens 
24 Roger Depauw 
25 Mana Rosson-Deknock 
26 Joel Boussemaere 
27 Chnstina Gallens 
28 Luc De Schryver 
29 Yvonne Allaert-Cattoor 
30 Jozef Van Moortel 
31 Jean-Pierre Vandecasteele 
32 Eliane Van Pottelsberghe de la 

Pottene 
33 Joan Van Waesberghe 
34 Medard Beernaert 
35 Geert Millecam 
36 Joseph Stassen 
37 Nicole Monserez 
38 Firmin Van Acker 
39 Hugo Vandamme 
40 Luc Grootaerdt 
41 Berenice Soens 
42 Ewald Vancoppenolle 
43 Joseph Inghels 
44 Erwin Van Dnessche (arr voorzit

ter) 
45 Jan Fraipont (OCMW-raadslid) 
46 Jos Speybroeck (provincieraads

lid) 
47 Guido Van In (senator) 

Enkele konkrete opties die de VU 
wenst te realizeren zijn de opnchting 
van een stadshistorisch museum de 
herinnchting van het voormalig Sint-
Janshospitaal, met respekt voor het 
histonsch verleden aandacht voor de 
eigentijdse kunstenaars o m door het 
innchten van tentoonstellingen in 
openlucht in parken en langs de vestin
gen, inrichten van „kulturele wee
kends" als toeristisch pakket 

Jeugdbeleid 
Naast het stimuleren van de werking 
van de Jeugdraad en de jeugdkonsu-
lent meent de VU dat te Brugge een 
specifieke schepen van Jeugdbeleid 
op zijn plaats is 
Inzake subsidiebeleid dient de aan
dacht in de eerste plaats te gaan naar 
dienstverlening, door het ter beschik
king stellen van lokalen en materiaal 
Het verlenen van financiële steun zal 
hoe langer hoe meer van secundair 
belang worden, gelet op de financiële 
toestand 
Konkrete opties voor het jeugdbeleid 
zijn verdere promotie van de wijk 
speelpleinen initiatieven op het vlak 
van de informatie de vorming en bege
leiding van de werkloze jongeren bie-
zondere aandacht voor de jeugd in het 
verkeer 

Sociaal Beleid 
Voor de V U is de meest pnontaire sek
tor de sociale- en welzijnssektor Het 
programma besteedt er dan ook ruime 
aandacht aan en hierna worden dus al
leen enkele grote lijnen weergegeven 
Vier basisideeën vormen het vertrek
punt de plicht van de overheid, het 
recht van iedere burger de wederzijd
se integratie en de zelfstandigheid van 
ieder individu 
Vooraf moet een duidelijke taakverde
ling gebeuren tussen de stedelijke 
maatschappelijke dienst en het 
O C M W Deze verdeling mag echter 
geen beletsel zijn voor een nauwe 
samenwerking Speciale inspanningen 
moeten worden gedaan voor de inte
gratie van de anders-validen in de 

mi 

WEST-VIMNDEREN 
SEPTEMBER 

10 

I I 

12 

GROOT-HEIST VU-dansfeest om 21 u in feestzaal t Seyenhof 
bij Joe Harns te Itegem Orkest The Pirots Inkom 80 fr 

ST-MICHIELS-BRUGGE Educatieve wandeling om 15 uur -
Canadapark (J Englishpark) 

ZEDELGEM 1ste Zeveloaarstocht over 7 of 15 km Inschnjvin-
gen van 12 u 30 tot 15 uur in centrum , Ontmoeting", St -
Elooistraat 

12 ZEDELGEM Wandeling te Zonnebeke Verzamelen om 13 u 45 
aan zaal Iso Orgamzatie Wandelklub Vlaams Huis 

18 BRUGGE Vanaf 19 uur prijskaarting met teerlingbak in fcjreydel-
hof J Suveestraat 2 

25 BRUGGE 2de Brugse Kroegentocht Verzamelen om 19u 30 
aan cafe t Plein (Gentpoorü 

26 lEPER. Vertrek fietstocht naar 't Heuvelland en over de „Schre-
ve" ('t Boerenhof van de Peerdeboompilaats), om 9 uur Orgamza
tie VUJO 

gemeenschap door de goede werking 
te verzekeren van de Raad voor min
der validen de nauwere samenwer
king tussen gemeente, O C M W pro
vincie instellingen, enz Op de eerste 
plaats zal gestreefd worden naar kol-
lektieve voorzieningen In het biezon-
der moet ook aandacht worden gege
ven aan de opvang van minder-valide 
kinderen 

inspraak 
Ten slotte wenst de VU als demokrati-
sche partij de burger te t)etrekken bij 
het beleid op een direkte manier Het 
pro/ekt .De wakkere Burger" werd 
door de VU van meetaf gesteund 
Inspraak en informatie moet dan ook 
op alle gebieden worden nagestreefd 
Konkrete punten daarbij kunnen zijn 
de aanpassing van de openingsuren 
van het stedelijk informatiecentrum, 
regelmatig houden van hoorzittingen 
op de verschillende wijken, demokrati-
sche en pluralistische samenstelling 
van de diverse adviesraden 

Speciaal voor 
kandidaten 
gemeenteraad 
Op 5 sept jl IS in huize „Witteryck" ge
start de Trefpuntkursus „leren spreken 
- leren vergaderen - aan de hand van 
praktische tema's uit het gemeentebe
leid" 
Aldus komen aan bod op zondag 
12 sept het schepenkollege op zon
dag 19 september de Raad van fiet 
O C M W op zondag 26 sept de ge
meenteraad 
U kunt nog inpikken mits opgave aan 
Trefpunt, huize .Witteryck" te 8000 
Brugge tel (bureauuren) 333565 
Elke kursusdeel vangt aan om 10 u 
voormiddag Einde 12 u Bijdrage in de 
kosten 850 fr (dossiers en koffie int)e-
grepen) Algemene leiding Ward 
Baert leraar diktie 
Dossier onder leden te tiehandelen 
door J Desseyn. gemeentesekretans-
Middelkerke H Parrein. sekretans 
OCMW-Brugge G Van In. gemeente-
raadslid-Brugge 
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18 m Wij in de Volksunie 

Mede onder impuls van VU-schepenen: 

Job-lnfobeurs te Brugge: 
werkzoekenden ontmoeten werkgevers 
Op zaterdag 11 september 1982 van 10 u. tot 18 u. wordt in de Brugse Beurs-
halle (nabij „Het Zand"^ de tweede grote job-infobeurs van West-Vlaanderen 
georganizeerd. 
Na 1981 toch nog een job-infobeurs? Verleden jaar werd vastgesteld dat 
honderden personen zich reeds een uur voor openingstijd vóór de toegangs
deur verdrongen en dat in totaal bijna 7.000 geïnteresseerden de Beurs aande
den. Enkele honderden konden binnen het verloop van twee tot drie maanden 
zeggen dat zij dank zij deze kontaktdag een betrekking konden op de kop tik
ken. Hierbij ging het om de grootste verscheidenheid van jobs: van ingenieur 
tot eenvoudige ongeschoolde. 

Even belangrijk of misschien nog be
langrijker v»/aren de spontane kontakt-
nnogelijkheden die werkzoekenden 
met werkgevers konden hebben Een 
werkzoekende kan er namelijk op een 
eenvoudige, ongekunstelde manier 
praten met diverse personeelschets of 
andere verantwoordelijken van bedrij
ven. 

VUJO- leper f ietst 

door het Heuvel land 

VUJO-leper organtzeert op zon
dag 26 september een fietstocht 
naar 't Heuvelland en over de 
„Schreve". Iedereen van harte wel
kom! 
Programma: vertrek 9 u. leper 
(„'t Boerenhol", V.d. Peere-
bqompü; 9 u. 30 DIkkebus 
(„'t Kobbeke"); 10u. De Klytte 
(kerk). 
Middagmaal: Dranouter in de 
„Wulf" (boterhammen + soep ter 
plaatse of pick-nick meebrengen). 
Namiddag: tocht door het heuvel
land en Frans-Vlaanderen. Bij te
rugkeer bezoek aan de „Speel-
berg" (Wulveringem). 
Gelieve vooraf in te schrijven 
(vóór 15 sept) bij: L Notredaeme, 
Poperingseweg 445,8945 Vlamer-
tinge (057-20.21.30) of bij „Rem
brandt", Menenstraat 46, 8900 le
per (057-20.37.92). 

Thans geen brieven schrijven, wach
ten op een antwoord en zich in het 
beste geval (onwennig meestal) aan
bieden voor een eerste persoonlijk 
gesprek... 

Voor een jonge werkzoekende is het 
een leerrijke ervaring dat personeels
verantwoordelijken van bedrijven ook 
mensen zijn die men op normale wijze 
kan benaderen en dat die thans gekon-
fronteerd worden met een zeer groot 
aantjod aan arbeidskrachten tegen
over een steeds meer beperkt aanbod 
aan jobs. 

Slechts enkele richtingen vormen hier
op een uitzondering: informatici, tex
tiel-geschoolden, A 2 elektro-mechani-
ka en elektronika, artjeidskrachten die 
bereid zijn in vier of vijf ploegen te wer
ken of mïnsen die büereid zijn minder 
gegeerd werk te verrichten zoals b.v. 
vis kuisen. 

Voor de RVA was het tevens een 
interessante ervaring dat ondanks een 
dagelijkse kontaktmogelijkheid en een 
bijna dagelijkse vermelding in pers en 
radio enerzijds zo veel mensen nog 
onwetend zijn over de werking van de 
RVA en anderzijds de moed niet dur
ven of willen opbrengen om een offi
cieel gebouw binnen te stappen. De 
vraag om inlichtingen omtrent stages 
voor jongeren, BTK, brugpensioen, be
roepsopleiding enz. was opvallend 
groot, zodanig dat het dubbel van het 
aantal voorziene RVA-personeelsle-
den diende ingezet te worden om aan 
de vraag om inlichtingen te voldoen. 
Op basis van dit alles hebben RVA, 
Subregionaal Tewerkstellingskomitee 
en het Schepenkollege van Brugge 
zich verplicht gezien andermaals deze 

Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen 
WZ-Doelstellingen ^ uitbouw van een Vlaams, met parti) politiek gebonden, riekenfondswezen 

— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
— medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal Iront 

VVZ-Sekretariaat. Graaf Gwijde van Namenslraat 7, 8500 KORTRIJK, tel (056)22 56 98 

m Vlaamse Ziekenfondsen 

aangesloten bij de V.V.Z. 

1. 

3. 

Vlaams Ziekenfonds Ie Dien 
Frederik de Merodest raat 30, 2800 Meche len , te l . (015)20.66.13 
Vlaamse Mutualiteit Antwerpen en Turnhout - V lamat 
Bisschopstraat 41 , 2000 A n t w e r p e n , te l . (03) 234.30.02. 
CEMBEL 
Leuvensebaan 43, 3300 Tienen, te l . (016)81.34.35 
Neutraal Vlaams Ziekenfonds Leda 
Kroonstraat 1, 1680 Lennik, te l . (02)532.01.72 
Vlaams Ziekenfonds Brabantia 
Ninoofsesteenweg 288, 1080 Brussel, te l . (02)523.87.77 
Algemeen Vlaams Ziekenfonds Limburg 
Centrumlaan 11, bus 6, 3600 Genk, te l . (011)35.67.53 
Ziekenfonds Flandria 
Keizer Karelstraat 144, 9000 Gent, te l . (091)23.52.27 
Vlaams Ziekenfonds Scheide-Dender-Durme 
EM. Winckel laan 5, 9330 Dendermonde, te l . (052)21.75.45 
Ziekenfonds Flandria Meetjesland 
Gravin Johannalaan 8, 9900 Eekio, te l . (091)77.23.51 
Ziekenfonds Flandria Land van Rode 
Poelstraat 40, 9220 Merelbeke, te l . (091)30.79.09 
Ziekenfonds Vlaamse Ardennen 
Fortstraat 34, 9700 Oudenaarde, te l . (055)31.31.15 

12. Vlaams Ziekenfonds Het Brugse Vrije 
Suveestraat 2, 8000 Brugge, te l . (050)33.22.24 
Ziekenfonds W e s t Flandria Kortrijk 
Graaf Gwi jde van Namenstraat 7, 8500 Kortr i jk, te l . (056)22.56.98 
Ziekenfonds W e s t Flandria Roeselare 
Zuidstraat 18, 8800 Roeselare, te l . (051)20.83.45 
Vlaamse Mutual i tei t Waasland 
Oude Zandst raa l 14 - 2750 Beveren, te l . (03) 775.66.66, l id van 
onze veren ig ing. 

8. 

10. 

11 

13 

14. 

15, 

U, als Vlaming... sluit aan bij het WZ-Ziekenfonds van de streek! 

job-infobeurs in te richten. Temeer dat 
de ekonomische krisis zich van dag tot 
dag meer laat gevoelen en alle midde
len dienen aangewend om werkzoe
kenden een maximum aan informatie 
te verstrekken. Grote en minder grote 
bedrijven uit het gebied Brugge - Tor
hout - Oostende - Veume - Diksmuide 
die in de loop van dit jaar arbeidskrach
ten zullen aanwerven, zullen ander
maal van de partij zijn. 
Ook diensten, zoals het O C M W van 

het Vast Wervingssekreta-
riaat, de Provinciale Kamer voor Am
bachten en Neringen, het Vormingsin
stituut voor Kleine en Middelgrote 
Ondernemingen, de Maatschappij 
voor de Brugse Zeevaartinrichtingen 
enz.... 
Deze job-infobeurs is geen wonder
middel tegen de werkloosheid. Het Is 
wel een middel om een aantal werk
zoekenden en werkgevers voldoening 
te schenken en om zekere misverstan

den en onduidelijkheden bij een deel 
mensen uit de weg te helpen. 
Op de tweede zaterdag van septem
ber worden dan ook terug enkele 
duizenden mensen die hierin belang 
stellen in de Brugse Beurshalle ver
wacht. Iedereen die meent dat tewerk
stelling en al wat er mee samengaat 
ook hem of haar aanbelangt is er 
hartelijk welkom. 
En ten slotte nog een interessante 
wenk. 
In tegenstelling tot de stormloop van 
verleden jaar, hopen de organizatoren 
dit jaar dat de opkomst meer gespreid 
zal zijn over heel de dag. 
Dit laatste speelt trouwens in de kaart 
van de werkzoekenden, want welke 
personeelschef is ook maar in staat 
een echt gesprek te hebben met een 
kandidaat wanneer tien anderen nog 
staan aan te schuiven? 
De Beurs blijft dan ook open van 10 tot 
18 u. 

Politiek kafee te Brugge 

Toon Van Moerbeke tussen de gebroeders Willy en Frans Kuijpers. 

Vorige zaterdag had in Brugge een 
politiek kafee plaats, om en rond de fi
guur van VU-kamerlid Willy Kuijpers. 
Een honderdtal personen waren hierbij 
aanwezig, waaronder senator Guido 
Van In, Europariemenlslid Jaak Vande-
meulebroeke, schepen Josiane Van 
Vlaenderen-Tuyaerts en provincie
raadslid Jean-Marie Bogaert. Aan de 
hand van alleriei getuigenissen, onder 
meer van zijn broer Frans Kuijpers 
(tevens lid van het partijbestuur), werd 
een beeld gevormd van de mens en 
p>oliticus Willy Kuijpers. 
Het werd een gezellige bedoening, met 
spitsvondige en ludieke tussenkom
sten. Zijn rol in de Chiro werd ge
schetst door Jan De Zaeger, zijn inter
nationale bewogenheid door Jaak 
Vandemeulebroeke en zijn familiaal 
engagement door zijn echtgenote Lie
ve De Vijver, Moderator Toon Van 
Moerbeke praatte alles vlot aan elkaar. 
Een tof initiatief dat voor herhaling 
vatbaar is. Het is een uitstekende 
gelegenheid om onze eigen mensen 
beter te leren kennen en waarderen. 
Ook gefeliciteerd voor de verzorgde 
map die elke toehoorder kreeg: een 
dokument om te bewaren... 

Sterke VU-lijst in Izegem 
De VU gaat in Izegem-Emelgem-Kach-
tem naar de verkiezingen met de slo
gan „Voor echte vernieuwing". Vorige 
week kon VU-voorzitter P. Dermaut in 
de bovenzaal van 't Oud Stadhuis alle 
namen bekendmaken. Iedereen is het 
er over eens dat het om een biezonder 
sterke lijst gaat. 
De VU-lijst IS traditiegetrouw een jon
ge lijst. De gemiddelde leeftijd van de 
29 kandidaten is 38 jaar. Twintig kandi
daten zijn 40 jaar of jonger. Er staan 
heel wat namen op die voor de buiten
staanders een verrassing zullen zijn. Er 
steekt dus een flink stuk verruiming in. 
Er is gezorgd voor een goede geogra
fische spreiding, Kachtem telt twee 
kandidaten en Emelgem 5, van wie 
iemand op de 3de plaats. Het gedeelte 
van Izegem bezuiden de Rijksweg 308 
(met o.a. de Bosmolens) is door 4 
kandidaten vertegenwoordigd. 
Het IS ook verheugend dat de vrou
wen al ruimer vertegenwoordigd zijn 
dan zes jaar geleden, namelijk met 6 
kandidaten (tegenover 4 bij de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen). 
Wat de beroepen betreft zijn er 13 
loon- en weddetrekkenden. 6 zelfstan
digen of vrije beroepen, 6 leerkrach
ten, 3 huisvrouwen en 1 gepensioneer
de. 
Ten slotte wordt de lijst getrokken 
door VU-fraktieleider Geert Bourgeois 
en geduwd door uittredend VU-ge-
meenteraadslid Enk Vandewalle. 
Deze entoesiaste ploeg zal het goed 
doen Daar twijfelt niemand nog aan. 
Intussen kan iedereen zorgen voor 
een financieel steuntje door een be
drag over te schnjven op rekening 
465-0134301-85 van Volksunie, Ize
gem, met de vermelding „Kiesfonds", 
Men kan ook terecht bij de bestuursle
den of bij de kandidaten. 

De lijst, 1, Geert Bourgeois (31), 
advokaat; 2. Bernard Depoorter (44), 
schrijnwerk-hout-bouw: 3. Jan Maer-
tens (24), vervoerondernemer; 4, Re-
nata Verbeke-Blondeel (38), bediende; 
5, Bernard Dendauw (37). tuinbouwer; 
6, Jacques^uyse (37), onderwijzer; 7, 

Danny Hoorne (26), elektro-mecani-
cien; 8. Wilfried Molly (41), leraar; 9, 
Antoon Dujardin (63), gepensioneer
de; 10, Piet Seynaeve (28), leraar; 11, 
Ronny Devolder (30), staatsbediende 
12, Bart Staes (24), leraar; 13, Roza 
Stockman-Verbeke (51), huisvrouw; 
14, Mark Seynaeve (31), leraar; 15, Jan 
Bogaert (32), meester-drukker; 16. 
Hans Ampoorter (31), bediende; 17. 
Johanna Decoopman-Vanassche (33), 
bediende; 18. Luc Terryn (45), tech
nisch afgevaardigde; 19. Jozef Samyn 

(55), magazijnier); 20. Jan Vanden Ber-
ghe (25), gegradueerde in toerisme; 
21. André Noppe (41), metaalbewer
ker; 22, Viktor Steelant (52), meubelar-
beider;'23, Paula Samyn-Huyghebaert 
(51), huisvrouw; 24, Jaak Vansteenkis-
te (36), herbergier; 25, Josée Dermaut-
Nijsten (49), huisvrouw; 26. Raymond 
Wullaert (40), metaalbewerker; 27. Mi-
chiel Verhelst (38), geneesheer; 28. 
Bernize Brabant-Dewulf (34), binnen-
huisarchitekte; 29. Erik Vandewalle 
(45), leraar. 

IsteZeveloarstocht te Zedelgem 
Op zondag 12 september '82 wordt 
door V.Z.W, Trefpunt Zedelgem de 
1ste Ze (Zedelgem) Ve (Veldegem) 
Lo (Loppem) Ar (Aartrijke) - stocht 
georganizeerd doorheen de verschil
lende deelgemeenten zoals de naam 
van de tocht zelf vermeldt. 
Het is een prachtige gelegenheid om 
met het gezin of met vrienden een 
aangename en vooral ontspannende 
namiddag door te brengen. De inschrij
vingen getseuren in de zaal „Ontmoe
ting", parochiaal Centrum, Sint-Elooi-
straat (Zuidwege) te Zedelgem tussen 
12u, 30 en 15u, (prijs 60 fr) . 
Er zijn 2 mogelijke tochten waaruit kan 
gekozen worden: namelijk 7 en 15 km. 
Men kan op elk tijdstip vertrekken 
vanaf 12 u 30, Onderweg kan men de 
gratis drankbon die men ontvangt bij 
de start, omruilen tegen een drankje. 
BIJ de aankomst ontvangt iedereen 
een herinneringsplaatje aan deze 1 ste 
Zeveloarstocht, 
De af te leggen weg toont ons de 
mooiste en rustigste hoekjes van Ze
delgem en biedt de zekerheid voor 
een aangename wandelnamiddag. 
Eindpunt van de wandeling is opnieuw 
zaal „Ontmoeting", waar de herinne-
nngsplaatjes overhandigd worden. 
Ook zijn er trofeeën, attenties voor de 
grootste groep, de jongste, de oudste, 
de verstkomende deelnemer enz... 

Een aktivrteit waarbij de batterijen via 
de gezonde buitenlucht opnieuw kun
nen opgeladen worden... in het vooruit
zicht van de komende verkiezingen... 

Gilbert Vanoverschelde 

• Maatschappelijk assistente, 
24 j , , ongehuwd, zoekt betrek
king. West- of Oost-Vlaanderen. 
Tel, 056-51,24,44. 
• Jonge vrouw met een kindje 
zoekt werkt in Brusselse of ten 
westen ervan, Zij heeft een vier-
talige steno-daktylo-opleiding ge
noten en reeds een zekere erva
ring. Zij IS echter bereid elk ander 
werk aan te nemen. Voor inl. Dr, 
J, Valkeniers, volksvertegen
woordiger, tel. 02-569.16,04, 

• 23-jarige ongehuwde land-
schaps- en tuinbouwarchitekt 
zoekt passende betrekking in 
Brusselse of westelijk Brabant. 
Heeft ook getuigschrift daktylo-
grafie Voor ml. tel. 02-569.16.04, 
volksvertegenwoordiger Dr J, 
Valkeniers, 
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Aanbieding 
geldig van 

1 september 
tot en met 

15 oktober '82 

1000 

dat was te verwachten . . . 

HET FEESTELIJK ^ ^ Jl 
met de grootse jubileumwedstrijd 

WIN UW FORD SIERRA OF UW inj^EUREN-TV 
begint vandaag met een 

JUBILEUMVERKOOP 
HERENKOSTUUMS 
Bij aankoop van 5.000 F bekomt u reeds een 
deelnemingsformulier voor de grootse 
jubileumwedstrijd, maar... dit is niet alles 1 
Ter gelegenheid van het jubileumjaar schenkt 
Succes Kleding Meyers bovendien nog een 

EXTRA WAARDEBON 
van 1.000 F 
bij aankoop van een herenkostuum ! 

DEZE BON UITKNIPPEN EN AAN UW VERKOPER AFGEVEN 

IplUUlJI niet zomaar voor niets 
de belangrijkste kostuumverkoper in België ! 

Deze waardebon is met geldig met eventueel andere 
waardebons. Ook met geldig op promotie of mister 
,,M"-kostuums 

OPEN : alle werkdag in van 9 tot 19 uur - vrijdag koopjesavond tot 21 uur - zaterdag van 9 tot 18 uur 

van t september tot 15 december 1982 

GROOTSE JÜBIjlEUMWEDSTRIJD 
met medewerkirrg van 

fSi^-'^^ 

PERMEKE MOTORS -^ FORO — MilEWAERE — KRANEN MICHIELSENS 

WIN UW FORD SIERRA OF ITT KLEUREN-TV 
Vraag het wedstrijdreglement aan de kassa 
van Succes Kleding Meyers.. . U hebt reële 

kansen om een prachtprijs te winnen ! 



20 m] Wij in de Volksunie 

12 september a.s. te Lier 

Van der Hallendag en 10 
jaar Vlaamse Volkskunst 
Zondag 12 september a.s. heeft te Lier 
de opening plaats van het Van der Hal
lenjaar en het Feest van de Vlaamse 
Volkskultuur n.av het lO-jang Ver
bond van de Vlaamse Volkskunst. 
Hieronder het programma. 
9 u.: Aankomst van de groepen op het 
Zimmerplein. 
10 u.: Eucharistieviering in de SL-
Margarethakerk, Begijnhof ter her
denking van Ernest Van der Hallen en 
Jef de Belder. Lierse figuren als F. 
Timmermans, J.B. David en A Berg
man, overleden pioniers W K ; opge
luisterd door „De Troubadours van de 
Vreugde" en bezinningsteksten E. Van 
der Hallen. De offergaven, gebracht 
door de aanwezige volkskunstgroe
pen, worden nadien aan het Godshuis 
bezorgd 
11 u.: Vertrek naar het kerkhof van 
Kloosterheide-Üer voor bezinning en 
groet aan het graf van E. Van der Hal
len o.l.v. Guido Van Der Meersch, 
korte groet aan de graven van F. 
Timmermans en studentenleider La-
porta. Nabij de begijnhofkerk: Middel
eeuwse Rederi)kerspoëzie en oude 
Vlaamse straatliederen door het Aart-
selaars Toneelgezelschap, kunstam
bachten door volkskunstgroepen, kin
deranimatie, -dans en -spelen. Grote 
Markt SL-Gumaruskerk, enz. volks
dans: Op Zimmerplein Landjuweel: 
vendelen. 
14 u: Stoet doorheen Lier met deelne
ming Volkskunstgroepen, vendeliers-
korpsen, muziekgroepen, ruiterij, 
schutterijen en gilden, de woonwagen 
van Bertennest 2, e.a. 
15 u.: Feest van de Vlaamse Volks
kultuur op het terrein van Lyra met 
o.m. gezamenlijk uitvoeren van Vlaam
se dansen door alle volkskunstgroe
pen, groet der provincies en namens 

de groepen, wagenspel, hulde uit Ne
derland door de groep Phoenix, oud-
Limburgse schutterijen, hulde aan de 
jubilerende groep Pallieterke, vendel-
spel. Troubadours van de Vreugde, 
enz. 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

A T H O S pvba 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031-86.71.21 

Voor «AL» uw bieren 
en llnnonades 

Bijhuizen: Cogets Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tal. 031-36.10,11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel. 091-22.45.62 

vu-lijst Schilde 
1 Toon Claessens, gemeenteraadslid, 
oud-burgemeester van Schilde; 2 
Hugo Pas, 3 Marita Schadick-Stry-
ckers, gemeenteraadslid, 4 Paul Ver
hoeven, 5 Jozef Renders: 6 Ernest 
Van Kerckhoven, 7 Alfons Mathot: 8 
Jan Van Den Fonteyne: 9. Magda Pas-
Van Belle, OCMW-raadshd: 10. Paul 
De Groote, 11. Willy De Ryck, 12 
Lutgart Van Heetvelde, 13. Erik Boeck-
mans: 14 Josée Van Den Bosch, 
echtg G Donne: 15. Andre Beeckman: 
16 Walter Aurousseau. Lisette Van 
den Bulck-Zaman, 18. Walter Rey-
pens: 19. Jozef Vermeulen: 20 Albert 
Van Den Broeck: 21. Henny De Preter-
Peeters; 22. Paul Kokelenberg: 23 
Roos Lernout: 24. Frans De Bruyn; 25. 
Mia Corluy-Smet, gemeenteraadslid 

Fietsen in 
landelijk 
Wommelgem 
Pessimisten zoals SV Looveren voor-
speklen 15 deelnemers, optimisten 
± 50. Met het prachtige weer als 
bondgenoot werden wij aangenaam 
verrast met de opkomst van 104 fiet
sers, 15 bengels-opzitters en een tien
tal in de kinderopvang. 
Deze in 2 delen van 15 km gereden 
fietseling had als tussenpauze „Den 
Klauwaert". 
Niets dan lof door alle deelnemers, 
alsook voor het knap begeleiden door 
VUJO en andere jongeren, die aan het 
kleinste zijstraatje voor de 500 a 600 m 
gerekte groep steeds zorgden dat er 
ongestoord verder kon gereden wor
den. 
De enkele drupp>els regen tijdens de 
allerlaatste kilometers konden het 
overrompelend sukses van deze 1ste 
fietstocht met blussen en op algemene 
aanvraag volgt er nog wel een tweede. 
Met een kort dankwoord voor allen, 
zowel deelnemers als degenen die 
zich belangeloos hadden ingezet en 
een tot weerziens, eindigde deze 
prachtige zondag. 

Ward Herbosch 

DUO? twee winstkansen 
DÜO? twee trekkingen per maand 
DÜO? een extra kans om het geluk 

aan uw kant te hebben 

het dubbelkansbitjet 
van de 

Nationale 
Loterij 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

11 

11 

14 

14 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

25 

25 
25 

25 

25 

30 

HOMBEEK-LEEST: „Elfde Uilenspiegelavond" met het orkest Pit 
Storms in zaal „De Vrolijke Vrienden" 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 Gildenhuis Sint-Bavo, achter de kerk te 
Boechout Spreker: Andries Bogaert dir. Erasmusschool. 
BERCHEM: „Antwerpen - mogelijkheden en beperkingen". Spre
ker: Dirk Van Gelder. In het Kultureel Centrum, Driekoningen
straat 126. Inr. Vlaamse Kring Berchem. 
BERCHEM: VU-verkiezingsbal in zaal „Oud Kapelleke", Ferd. 
Coosemansstraat 127. Aanvang om 20 u. 30. 
SCHILDE: Baribecue in de Orangerie van Schildehof, De Pont 
vanaf 18 uur. Wandeling doorheen Schiklehof voor liefhebbers. 
Vertrek om 18 u. 15. Org.; VU. 

KONTICH: Verkiezingsfietstocht Vertrek om 14 uur, Edegemse 
steenweg 87, ten huize van Jef Steurs, lijsttrekker. 
KONTICH: Afdelingsmeeting met Hugo Schiltz om 19 uur in lo
kaal Alcazar. Voorstelling van de kandidaten. 
RIJMENAM: Volksspelen voor groot en klem vanaf 13 uur, vanaf 
17 u. barbecue in het Wyneshof Organizatie: Vlaams-Nationaal 
Informatiecentrum. 
EDEGEM: 1ste kaartavond van het nieuwe seizoen in lokaal Drie 
Eiken vanaf 20 u. 15. 
EDEGEM: Weekend met het FVV naar Westerlo. Inl. en inschr. in 
lokaal of bij bestuursleden FVV tel. 449.77.66 en 449.79.01. 
EDEGEM: Jaarlijks dansfeest met DJ en animatie Karl om 
20 u. 30 in zaal Elzenhof. Kerkplein. Ten voordele van het 
verkiezingsfonds. 
KONTICH: VU-stand op de braderij-centrum. Ook op 26-9. 
BOECHOUT: VU-verkiezIngsbal om 20 uur in bovenzaal van het 
Gildenhuis. Orkest: The Daltons. Inkom: 70 fr. Voor -21 jaar en 
65-(-'ers en lOOfr. voor de anderen. 
WOMMELGEM: 3de kleinkunstavond met de Vaganten in 
feestzaal Keizershof om 20 uur. Inkom: 80 fr.. studenten 60 fr. Or
ganizatie: VUJO. 
MERKSEM: Wieneravond in aanwezigheki van sen. Walter 
Luyten. Om 20 u. stipt in k>kaal Vlanac, Bredabaan 360. 
BERCHEM: FVV-gespreksavond rond het tema „De loge, de gro
te onbekende". Spreker: mevr. M. Van Goethem-Arts. Om 20 uur 
in Kultureel Centrum, Driekoningenstraat 126. 

Kontich: Abraham Hansjaar 

Inhuldiging van een piknikplaats 
In het kader van het Abraham Hans
jaar heeft op zondag 12 september 
een festiviteit plaats waarvoor graag 
even uw aandacht. 
Om 15u. aan de Oude Waarloos
steenweg te Waarloos (Kontich), langs 
het Abraham Hans-fietspad, zal een 
vaste piknikplaats worden ingehuldigd. 
VU-schepen voor Kuituur, Mon Van 
den Hauwe is gelukkig en fier dat 

niemand minder dan drs. Jozef van 
Overstraeten, ere-voorzitter VTB-
VAB, hiervoor zijn gewaardeerde me
dewerking heeft toegezegd. 
Deze inhuldiging heeft plaats tijdens 
de fietseling „Fiets met ons door de na
tuur", ingericht door GVA en VAB, met 
vertrek te Lier tussen 9 en 11 uur. 

Ferre De Beukelaer 

akademisch 
ziekenhuis 
antwerpen 

.''.' 

Het Akademisch Ziekenhuis van de Universitaire Instel
ling Antwerpen zoekt voor spoedige indiensttreding een 

FINANCIEEL 
DIREKTEUR „n», 
D Hij is verantwoordelijk voor de afdelingen 
boekhouding, budgetten, thesaurie en 
patiëntenadministratie. 
D De funktie is vastgesteld in de graad van adviseur 
(bruto-maandwedde aan de huidige index van 
70.756,-tot 110.147,-). 
AANWERViNGSVOORWAARDEN D Belg zijn; 
D houder zijn van een wettelijk of wetenschappelijk 
diploma van doctor of licentiaat, uitgereikt door een 
Belgische universiteit of inrichting die bij de wet met 
de universiteit wordt gelijkgesteld. Ingeval het diploma 
niet Nederlandstalig is, moet betrokkene geslaagd zijn 
in een taalproef ingericht door het vast wervings-
sekretarlaat; D aan de dienstplichtwetten voldoen; 
D houder zijn van een bewijs van goed gedrag en 
zeden; D de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten; 
D de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden 
hebben; D ervaring bezitten In verband met de funktie. 
De ervaring moet evenwel niet noodzakelijk in een 
ziekenhuis verworven zijn. 
KANDiDATUURSTELLiNG 
De kandidatuurstelling gebeurt uitsluitend op een 
sollicitatieformulier dat op de dienst Personeel wordt 
aangevraagd (tel. 03/829.11.11 -toestel 1283)endat 
persoonlijk of aangetekend wordt overgemaakt aan 
het Akademisch Ziekenhuis Antwerpen, dienst 
Personeel, Wilrijkstraat 10,2520 Edegem, uiterlijk op 
21.09.82. 

> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• « • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • e •• • • • • • • • • • < 
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Wij in de Volksunie m 21 

^ lepel & vork... 

Café Het Vlaams Huis 

bi) Jef Meys Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-79 7084 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevesl 60, LEUVEN 
Tel 016-228672 
Kon Astndlaan 85 KONTICH 
Tel 031-57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02-2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 1536 
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 2922 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood en banketbakkerij 

Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

Koffiebranderi) 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02-5325481 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfor t 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 2520240 
l iest zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef -I- spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

bulthmtp 
poggenpohl 

e a moderne of massieve 
KEUKENS 

Kuchen-Zentrum 
Belgielei 66, 

2000 Antwerpen 
Tel 03-2300772 

?^rt ^almsliuwi 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
OE BRAUWER 
0« familiexaak mat tradilia 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkeri j 
ANTWERPIA 

Ger jardsbergsest raaf 38 
9300 AALST 
Maur i ts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van De Per'-«>lei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 03/2365654 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 2148 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

DE PUS 
GEBROEDERS 

Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEIV1 
Tel 052-21 1606 

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/2374572 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-300653 

Lokaal 

„T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken v \ / / 
Demokratische prijzen > \ „ ; < ^ 
Uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen Tel 03/481 8841 

Voor een lekker etentje 
m een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verberfstraat 145-147 
2120 Schoten, 03/65841 76 

W I J verzorgen al uw feesten 

Café Taverne Ten Doolaert 
Putsebaan 6, Keerbergen 
Tel. 015-51.66.54 
Spec ia l i t e i t Pa l ing in 't G r o e n 
E igenaar -u i tba te r M a n n a en K a m i e l D e R o o v e r - V a n W e s e -
mael 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 

Welzijn 
van Wijnegem 

Rustoord Rustenborg biedt U 
een aangename werksfeer 
Kandidaten kunnen inschrijven 
voor een werfreserve voor 
— gegradueerde verple(e)g(st)er 
— gebrevetteerde verpleCelg-

(st)er 
— verpleegassistent(e) 
Deze betrekkingen kunnen kun
nen voltijds of deeltijds bezet 
worden De aa.nvragen moeten 
toekomen bi) een ten laatste op 
30982 ter post aangetekend 
schrijven aan de heer voorzitter 
van het OCMW en Wijnegem, 
Koolsveldlaan 94 
Alle inlichtingen worden U 
graag verstrekt via telefoon 
353 9161 of op het sekretanaat, 
Koolsveldlaan 94 te Wijnegem 

(Adv 1181 

VU-Mortsel 
rouwt 
Het afdelingsbestuur van VU-Mortsel 
betreurt het recent overlijden, na een 
langdunge ziekte, van haar bestuurslid 
Rudi Van Boven 

In leven was onze kollega raadslid van 
OCMW-Mortsel Wie hennnert zich 
met uit die heldhaftige penode van het 
Vlaamse-Nationalisme rond 1960, zijn 
mateloze inspanningen' 

Hierdoor konden wij in 1964 ter gele
genheid van onze eerste deelname 
aan de gemeenteraadsverkiezingen 
deel uitmaken van de meerderheids-
groep met 3 gekozen waarvan 1 sche
pen 

De afgestorvene was een enorm ver
dienstelijk partijlid zijn inzet was totaal 
Laten wij dat nu en later niet te licht 
vergeten 

Bob Van Hoofstadt 
schepen VU-Mortsel 

J.GERLO 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

Van 1 september tot 14 december '82 

GROOTSE 
JUBILEUMWEDSTRIJD 

met medewerking van 

Permeke Motors - Hillewaere -
Ford - Kranen Michielsen 

1 ® prijs: 
de gloednieuwe FORD SIERRA 

2^ prijs: 
kleuren-TV ITT 

Vraag aan de kassa van Succes Kleding 
Meyers reglement en deelnemingsformulier 

Boomsesteenweg 35 
Aartselaar 

LIMBURG 
Voerbelangen stelt 
kandidaten voor 
Op maandag 27 septemt>er 1982 ker-
mismaandag te s-Gravenvoeren in de 
zaal ,De Kursaal' Feest Radio Voeren-
Uilenspiegel Met Will Tura en showor-
kest - 25 jaar Will Tura b v e Tijdens 
deze avond voorstelling van de Vlaam
se Eenheidslijst Voerljelangen Met
een ook de start van een spetterende 
verkiezingspropaganda Kaarten op 
voorhand in alle Vlaamse Voerse ca
fes aan 170 fr Dag van de uitvoenng 
200 fr Alle bewuste Vlamingen zijn 
van harte welkom Aanvang om 20 u 
zeer stipt i Leon Bancken 

Maasmechelen: 
dienstbetoon 
Het Volksuniebestuur van Maasme
chelen deelt mee dat senator M Louis 
CBreemstraat 17 3650 Dilsen) vanaf 10 
juli aan dienstbetoon doet ten huize 
van de voorzitster Mevrouw Wage-
mans-Vanderhallen Rijksweg 446 te 
3630 Maasmechelen (tegenover meu
belzaak Warson) Iedereen die van zijr 
hulp getiruik wil maken, kan zich to 
hem wenden op elke tweede zaterda< 
van de maand tussen 12 u 30 en 13 u 
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Ludieke en sympatieke start van VU-verkiezingscampagne 

CVP-bestuur weigert 
VU-Kortenberg een marktstand 
Toen het Kortenbergse VU-bestuur vroeg om een staanplaats op de wekelijk
se donderdagmarkt en zelfs bererd was staangeld te betalen, ondanks het feit 
dat er niets zou verkocht worden, kreeg zij prompt te horen dat de markt geen 
plaats was om aan politiek te doen en dat de politie zelfs zou ingrijpen indien 
iemand het waagde VU-propaganda te maken op het marktplein. 
Lijstaanvoerder Paul Vanden Dorpe en tweede kandidaat Antoon Davld wis
ten echter dit verbod handig te omzeilen. 

Op donderdag 26 augustcis hadden 
belden zich opgesteld op neutraal ter
rein, vlak voor het Genneentelijk Admi
nistratief Centrum in de onmiddellijke 
omgeving van het marktplein, ledere 
marktbezoeker kreeg prompt een ek-
semplaar van „WIJ" en een kandida
tenlijst in de hand gestopt. Aan de 
kinderen werden ballonnetjes uitge
deeld zodat na korte tijd heel w/at 
jeugdige Kortenbergenaars op de 
markt rondliepen met een geel ballon
netje waarop in zwarte letters de naam 
„Volksunie" prijkte. 

De politie van Kortenberg bleek heel 
wat meer begrip voor deze ludieke 
aktle te vertonen dan de CVP-schepe-
nen. Zij hielden het bekeuringsboekje 
wijselijk op zak. Een agent kwam na 
diensttijd zelfs vragen of hij geen 
ballonnetje meekreeg om zijn kleine 
guit bij thuiskomst te verrassen. 
Ook op zaterdag 28 en zondag 29 
augustus hadden de militanten zich 
opgesteld aan de kerken van de diver
se deelgemeenten zodat de kerkgan
gers konden kennis nemen van de 
Kortenbergse VU-lijst en de kinderen 

Firma 
VAIM DOOREN 

Hout 

eternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIER 1 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thulsbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Jog in Dilbeek 
en win een reis 
naa r de U.SA. 
Elk weekend heb je de keuze uit 
vijf of zes joggings. Maar jog
gend een reis naar New York 
winnen, die kans biedt je alleen 
jogging 80 op zondag 3 oktober 
om 15 uur in Dilbeek. Jogging 80 
wordt gelopen op een verkeers
vrij circuit van 7 km in een 
prachtig groen kader. De afstan
den bedragen naar keuze 7,14 of 
21 km. Inschrijvingsformulieren 
vind je in alle kantoren van het 
Gemeentekrediet van België. De 
deelnemingskosten bedragen: 
Tot 15 september en te storten op 
068-0883430-78 van jogging 80 
voor jongeren tot 16 jaar 30 frank 
en voor volwassenen 60 frank; na 
15 september en ter plaatse te 
betalen voor jongeren tot 16 jaar 
60 frank en voor volwassenen 
100 frank. ; 
Op zondag 3 oktober kan er van
af 9 u. 30 ingeschreven worden 
op het jogging 80-sekretariaat op 
het gemeentehuis te Dilbeek. 
Vooringeschrevenen kunnen er 
hun deelnemingskaart afhalen. 
Elke deelnemer die minstens 
7 km aflegt, ontvangt de jogging 
80 herinnéringsmedaille. Boven
dien worden onder hen twee rei
zen naar New York, waarvan een 
aangeboden door de Jong Ge
meentekrediet Club verloot. De 
winnaars van deze reizen (met 
vertrek op woensdag 20 en terug
keer op dinsdag 26 oktober) kun
nen op zondag 24 oktober deel
nemen aan'de mairaton van New 
York. De trekking heeft plaats op 
zondag 3 oktober om 18 u. in de 
hal van het gerneentehuis te Dil
beek. 
Voor verdere inlichtingen over 
jogging 80 kan. u terecht op de 
sportdienst van; de gemeente Dil
beek, tel. 02-465.40.40 toestel 708. 

Adv. 124 

gelukkig gemaakt werden met een 
ballonnetje. De wind was de Korten
bergse VU-afdeling blijkbaar gunstig 
gezind want een paar ontsnapte bal

lonnetjes dreven weg in de richting 
Wallonië... • 

Zo startte te Kortenberg op een sym
patieke wijze de VU-kiescampagne. 
Vermeldenswaard is dat de VU als 
eerste partij in Kortenberg in het pu
bliek naar voor kwam. Hopelijk zit op 
10 oktober de wind even goed voor 
onze kandidaten zodat ze in de volgen
de gemeenteraad een grotere vinger 
in de Kortenbergse pap krijgen. 

J.U.M. 

Het druilerige weer noch het verlaod om op de markt een stand te ope
nen konden onze lijsttrekkers Paul Vanden Dorpe en Antoon David 
ervan weerhouden om op neutraal terrein de Kortenbergenaars ervan 
te overtuigen dat de Volksunie het best hun belangen kan behartigen. 

VUJO-Groot Halle bezorgd 
om Maasdal te Essenbeek 
Naar aanleiding van de berichten als 
zouden er plannen bestaan om een 
terrein aan het Maasdalbos te Essen-
beek (Halle) te ontzanden, stelde VU-
kamerlid Vic Anciaux, een parlemen
taire vraag aan de gemeenschapsmi
nister Paul Akkermans van Ruimtelij
ke Ordening. De vraag werd hem 
doorgespeeld door de Volksuniejon
geren van Groot-Halle en op 13 juli II. 
gesteld. 

„Naar ik verneem zouden er plannen 
bestaan om een terrein te ontzanden, 
gelegen naast het Maasdalbos, een 
natuurreservaat te Halle. Er zou 5.000 
m3 zand ontgonnen worden. Het dicht-
storten van de uitgegraven put zou 
voor het natuurreservaat Maasdalbos 
rampzalige gevolgen hebben. Boven
dien geniet de zone waarin het bedoel
de stuk grond gelegen is, een be
schermd statuut". 

Kamerlid Anciaux stelde vervolgens 
drie vragen: of de hierboven ge
noemde plannen bestaan? En als ze 
bestaan of de minister rekening houdt 
met het beschermd statuut van het 
Maasdalbos en omliggende?" Tenslot
te wou Vic Anciaux weten of de 
minister er zich van bewust is dat het 
uitvoeren van deze plannen een zware 
aanslag op het leefmilieu betekent?" 
Het antwoord van de minister luidt als 
volgt: 

„Voor zover kon worden nagegaan 
werd bij het Bestuur van de Stede
bouw nog geen bouwaanvraag inge
leid betreffende een zandontginning of 
de opvulling van een zandgroeve in 
het Maasdal te Halle. 
Het Maasdal is in het gewestplan 
aangeduid deels als landk>ouwzone, 
deels als natuurgebied. 

Wel werd in het kader van de werk
zaamheden der ontgrondingskommis-
sie een voorstel tot zandwinning in het 
Maasdal een mogelijke zandwinning-
plaats naar voor gebracht, dit in het 
raam van een prospektie naar zand 
voor openbare werken. Dit voorstel 
wordt momenteel nader onderzocht". 

VUJO-voorstel 
De Volksuniejongeren van Groot-Halle 
stellen vast dat de plannen om in het 
Maasdal te Essenbeek een stuk grond 
te ontzanden inderdaad overwogen 
worden, ook al zijn die nog niet in de 
uitvoerende faze. 

Dat betekent dat de dreiging bestaat 
dat de zandgroeve op termijn wordt 
dichtgestort. Dat dit voor het natuurre
servaat Maasdalbos en voor Essen
beek zware gevolgen zou hebben, 
vraagt geen verdere verduidelijking. 
De Volksuniejongeren stellen dan ook 
voor dat de stad Halle het bewuste ter
rein zo vlug mogelijk aankoopt en het 
aan het natuurreservaat hecht, om het 
zo voorgoed te beveiligen tegen de 
plannen van hogerhand. 

vu-lijst Opwijk 
1. Jozef Sablon, gemeenteraadslid: 2. 
Frans Berghman; 3. Paul Geeurickx; 4. 
Henri Van den Brempt; 5. Willy Ver
hulst; 6. Johanna De Ridder; 7. Johan 
Crombé: 8. Jan Schoorens; 9. Stefaan 
Verdoodt; 10. August Van Biesen; 11. 
William Meysman; 12. Louis De Bru-
cker; 13. Mark Vantournhout; 14. 
Frans Van Ossel; 15. Marleen De 
Ridder; 16. Hendrik Pelicaen; 17. Sabi
ne De Smedt; 18. Jozef Saerens; 19. 
Patrick De Meerman; 20. Patrick De 
Smedt; 21. Walter Vandeputte, ge
meenteraadslid. 

GALERIJ DE KEIZER 
E x c l u s i v i t e i t : s a l o n s 

l us t re r i e 

O p e n i n g s u r e n : 

Dinsdag, woensdag en vri jdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Jel C 
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 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

BRABANT 
SEPTEMBER 

9 

10 

11 
11 

11 

11 

14 

15 

18 

22 

24 

25 

25 

29 

HERENT-VELTEM-WINKSELE: Algemene VU-ledenvergadering 
en voorstelling van kandidaten. Om 20 u. in zaal Aroma, Mechel-
sesteenweg 471. 

LENNIK: Opening tentoonstelling met schilderijen, tekeningen en 
keramiek van Jos Van Loy, Edit Vandevelde en Roos Van de 
Velde. Om 20 uur in het gemeentehuis. Opening door Jef Van 
Boxlaer. voorzitter kultuurraad Lennik. Inrichters: vzw „Vlaamse 
Kring". 

GROOT-ZEMST: VU-verkiezingsbal in zaal „Prins LeopoW". 
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. 
OPWIJK: 2de Reuzenbarbecue vanaf 18 u. 30 in Droeshout - pa
rochiezaal. Om 22 u. vuurwerk. 

WEMMEL: Voorstelling van VU-kandidaten en programma om 
20 u. 15 in zaal „Hooghuis". 

BRUSSEL: M.-L. Thiebaut over „Struktuur van een gemeente en 
werking van de gemeenteraad". Om 20 uur in 't Schuurke. 

LONDERZEEL: grootse feestavond door Hertog Jan van Bra
bant. Om 20 u. in het Egmontcomplex. Orkest: Spike. 
BRUSSEL: Daan Vervaet over „Feitelijke machthebbers in het 
land". Om 20 uur in 't Schuurke. 

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 Arv 
ciaux. 

GROOT-BIJGAARDEN: 6de Breugelfeest van Volksunie-Volks
belangen. Vanaf 18 uur in zaal „Collegium", Brusselstraat 257. 
Ook op 26-9 vanaf 12 uur. 
DILBEEK: Hilde Uytterhoeven over „Struktuur van een gemeen
te en werking van de gemeenteraad. Om 20 uur in Vlaams So
ciaal Centrum, Ninoofsesteenweg 15. 

VU-lijst Asse 
1 Juul Van Dooren, uittredend sche
pen, handelaar; 2. Piet Thomas, uittre
dend gemeenteraadslid, onderwijzer; 
3. René Van den Cruyce, technieker; 4. 
Martine Van Mileghem, bediende; 5. 
Karel Van Den Houte, vleesgroothan-
del; 6. Joris Van Der Borght, expe
diënt; 7. Jan Van Der Beken, uittre
dend gemeenteraadslid, technisch in
genieur; 8. Moniek De Vis. lerares; 9. 
Daniël Jacobus, ambtenaar; 10. Lode 
Plas, leraar; 11. Rogier Verhaevert, 
schrijnwerker; 12. Godfried Durnez, 
bediende; 13. Jean Mattan, koetswerk
hersteller; 14. Pol Van De Ven, dag
bladverkoper; 15. Willy Pauwels, rönt-
genlaborant; 16. Monique Vanden-
bruane, huismoeder; 17. Karel D'Hau-
wers, elektricien; 18. Jean-Marie Van 
Droogenbroeck, machinebegeleider; 
19. Jozef Vandenpias, gepensioneerd; 
20. Jan Merens, vertegenwoordiger; 
21. Jempi Roosens. dakwerker; 22. 
Petrus Schutz. ambtenaar; 23. Lieve 
Loockx-Van Lent, huisvrouw; 24. Frans 
Van Rossem. bediende; 25. Willy Van 

Hoefs. boekhouder; 26. Dirk Vrijders. 
uittredend OCMW-lid, bediende; 27. 
Karel Beeckman, uittredend OCMW-
lid, gepensioneerd; 28. Eugeen Van 
Den Broeck, uittredend gemeente
raadslid, gepensioneerd; 29. Lode Ple-
tinckx. uittredend gemeenteraadslid, 
leraar 

vu-lijst Huldenberg 
1. Jos Trappeniers. Loonbeek; 2. Pierre 
Van Obbergen. Huldenberg; 3. Jean-
Rerre De Becker, Neerijse; 4. Danny 
Godderie, Ottenburg; 5. Anne Boeken-
De Vlaemynck. St.-Agatha-Rode; 6. 
Lutgart Vanhove-De Vriese, Otten
burg; 7. Omer Sterckx, Huldenberg; 8. 
Karel Verboomen. Neerijse; 9. Agnes 
Decat-Servaes, St-Agatha-Rode; 10. 
Paul Cromphout, Loonbeek; 11. Eric 
Dumon, Huldenberg; 12. Willy Vander-
linden, Huldenberg; 13. Gerold Deckx, 
Neerijse; 14. Erik D'Hondt, Ottenburg; 
15. René Van Aerschot, Loonbeek; 16. 
Stefaan Schneider-Depré, Hulden
berg; 17. Philippe Verbiest, Hulden
berg. 

OOST-VU\ANDEREN 
SEPTEMBER 

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

12 ERPE-MERE: Groot eetmaal in het „Hof ten Dale", Kerkveldstraat 
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: Verkiezingsbal van VU-Groot-NInove met 
voorstelling van de kandidaten . Orkest „The Honey's" en 
plaatselijke vedette An ja 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. 

18 BAARDEGEM: Gust De Boeck-herdenking. Om 19 u. eucharis
tieviering in de dorpskerk. Volkskoncert op het dorpsplein om 
19 u. 45 door de muziekmaatschappij „Tot heil des Volks". Nadien 
toespraak door Willy Cobbaut in de parochiezaal. Om de avond 
te besluiten: Zeeuwse mosselen (170fr.). 

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

25 NIEUWERKERKEN: Wijn- en kaasavond met Johan Stollz. Om 
20 u. in het klubhuis 'Voetbalveld Eendracht Nieuwerkerken, 
Schoolstraat. 

25 MOORSEL-MELDERT: Grootse dansavond vanaf 21 uur In de 
hovingen van „Den 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 slottoespraak door Koen 
Baert, provincieraadslid. 
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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 Bouwondernemmgen 

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 Prive 5690318 

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

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE Littoral 

^ uitgebreide heusbemeubelde villa s -appart -enstudio's 
in alle prijslclassen alles inbegrepen 
«raag gratis iiatalogus met foto s 

LEOPOID H-LAAN: 205 
l « 5 l OOSTDUINKERKE 
TEL S M / I l 26 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 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 lot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

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

Platteau-Lievens, 

Portugeesstraat 9, 
1780 Teralfene 
Tel 053-667456 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek 

Merchtemsestwg 36, 
1810 WEMMEL 
Tel 4600410 

poggenpohi 
ea. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 
Belgielei 66. 
2000 Antwerpen 
Tel 03/2300772 

Wij bouwen voor u_ 
— sleutel op de deur 
— en- zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-478809 

Gratis voorstudie en prijsofferta. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deume-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03/2356575 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Grirnksergen 
Tel 02-2681402 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 1240 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

B + M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760ROOSDAAL 

Tel 054-330687 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
TeL 426.10.39 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

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. 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel 091-625142 

Alle voor land- en tuinbouw. 

EN IROEKEN 
moeilijke maten,/f*^ 

'akkundige retouche I 

^ Ver mees ^C^ 
'*• ,c r- ÏC » s 

h.JL,.-.l„,J.I',niWI'....J.JH;HiLIILl 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 

Boekhouding — 
Over het ganse 

Fiskaliteit 

land. 

en 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251 11 36 

vennootschapsstichtingen. 

lustrerje 

mare 
de vriese 
bar ru2fctl«ljdn '56c hrugge 
ObO/35/4 04 
baan bruggckorlrijk 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Vtjfhuizen 6. ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tol mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 

1760 Roosdaal-Stnjtem 
Tel 054-333756 

STUDIO 
OANN 

02-4286984 

— Industnele fotografie 
— Mode/architekluur 
— Huwelijksreportages 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Kollegesfraat 33, 2400 MOL 
014-311376 

Familiefeest-
Voorstelling 
VU-kandidaten 
Zaterdag 11 septemt>er gaat in zaal 
.Hofsmeer", Lange Haag te Imp» het 
jaarlijkse familiefeest door van de VU-
afdeling Lede Een etentje, een muziek
je, gezellig keuvelen, een tomt>ola enz 
Dit jaar komt er echter een onderdeel 
bij de voorstelling van onze VU-kandi-
daten voor de komende gemeente
raadsverkiezingen Deelname in de on
kosten voor o a een overvloedigejsar-
becue 200 fr voor volwassenen en 
lOOfr voor kinderen onder 14 jaar 
Inschnjven bij bestuursleden 

Gouden bruiloft 
te Kruibeke 
Jef en Liza Van Havere-Vermeulen 
werden vonge week door de hele 
buurt en de plaatselijke afdeling letter

lijk in de l}loemen en de geschenken 
gezet ter gelegenheid van hun gouden 
jubileum 
Dubbel en dik verdiend ovengens Niet 
alleen stichtten zij een schoon Vlaams 
gezin met tainjke klein- en achterklein
kinderen, maar zij zijn ook hiet symtx>ol 
van de onwankelbare trouw van de 
gewone Vlaamse man en vrouw aan 
de Vlaamse overtuiging Trouw die 
door de hatelijke anti-Vlaamse repres
sie niet kon gebroken worden 

Zandbergen, Idegem, 
Grimminge, 
Smeerebbe, 
Vloerzegem 
aan tafel 
Op zondag 12 september richt de af
deling haar jaarlijks 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
ten 
Pnjs 200 fr, kinderschotel lOOfr 
Iedereen is welkom 

Kaarten te bekomen bij Achiel Ronsijn, 
Willy Duffeleer, André De Borre, Rudy 
Luystermans, Piet Vanderpoorten en 
Staf Van Der Biest 

ZCXK€RC1€ 
• Afgestudeerde van Sint-Lu-
kas 1980. sierkunsten en publici-
teitstekenen. zoekt werk in Bra
bant, bij voorkeur in westelijk 
gedeelte Voor ml zich wenden 
Volksvertegenwoordiger Dr J 
Valkeniers, 02-5691604 

• Uitbater van café te Putte bij 
Mechelen zoekt hulp-kracht, 
dienster voor de weekends Ref 
nr 3108 
• Man met ruime ervanng wo
nende in de omgeving van Me
chelen diploma EOST zoekt 
passende betrekking als verko
per in de metaalsektor Talenken
nis Nederlands. Frans, Engels en 
Duits Ref nr 3109 

Belangstellenden kunnen zich tij
dens de kantooruren melden t>ij 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, op het Vlaams-Nationaal 
Centrum, Ontvoeringsplaats 1 te 
2800 Mechelen, of telefonisch op 
het nummer 015-209514 Gelie
ve steeds het overeenstemmen
de referenttenummer te vermel
den 

Geestelijke 
koormuziek 
te Leuven 
Zaterdag 18 septemt>er om 20 u 30 
geestelijke koormuziek uit de 16de en 
17de eeuw, door Tallis Scholars 
Plaats St-Geertruikerk, Leuven Kaar
ten 200 fr, te verknjgen door storting 
vóór 11 septemt>er op rek. 
979-4594249-43 van Dosfelknng Leu
ven, of door t>etaling bij F>ierre Bollion, 
Kiekenstraat 1, 3000 Leuven 

Verkiezingsbal 
VU Groot-Leuven 
Op zaterdag 25 septemt>er om 
20 u 30 in zaal 't Bad, Martelarenlaan, 
Kessel-Lo (wegwijzers vanop de 
Diestse- en Tiensesteenweg) Inkom 
50 fr Kaarten verknjgbaar tnj VU-t>e-
stuursleden of de avond zelf 
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24 m Mensen van bij ons 

Contramine-uitgever 

Walter Soethoudt 

ANTWERPEN - ^ na de 
dertigste plaats komt een 
bonte rij van meestal 
sympatizanten, die zich heel 
dikwijls nogal onafhankelijk 
opstellen tegenover hun partij. 
Ze zijn er wel lid van, maar het 
ook wel eens oneens met 
hetgeen de partij soms aan 
politieke besluiten denkt te 
moeten nemen. Walter 
Soethoudt die op de 47ste 
plaats op de Antwerpse VU-
lijst prijkt is daar een typisch 
voorbeeld van. Hij is 
voornamelijk bekend (en voor 
sommigen ook berucht) als 
uitgever van boeken. Sinds 
Jaren is hij in de contramine en 
dat wil zeggen dat hij altijd 
tegenspreekt en handelt zoals 
niemand het verwacht Dat kan 
in de politiek die hij wenst te 
bedrijven een goede stelregel 
zijn, want hoe dikwijls ziet men 
niet dat een politieker het 
gloeiend oneens is met zijn 
partij, maar wanneer het erop 
aankomt stemt zoals die partij 
het wenst Dat kan tot gekke 
situaties leiden, zoals dikwijls 
in de Antwerpse gemeenteraad 
is gebleken-' 

(Uit de Seefhoekenaar, 
augustus '82) 

streden publikaties: Het zwart
boek der Zwarten; Het boek der 
schande. Ook met die realizaties 
werd ik zwartgeschreven door cri
tici 
Maar dan is Soethoudt gaan door
bijten. Hoogvliegers oplaten: Jef 
Geeraerts, Paul Koeck, Ivo Mi-
chiels, Henri Floris Jespers... Ik 
werd in de boekenwereld een 
lastige verschijning; allerhande po
gingen mislukten om mij in de 
hoek te duwen. Links-rechts en zo 
van die dingen. De publikatie van 
„De Bidsprinkanen" geschreven 
door de rechtse Jef Anthierèns, 
wordt mij nog immer door pro
gressieve literaire voorvechters 
aangewreven. De publikatie van 
de „Groenten uit Balen" van de 
hand van de linkseling Walter Van-
denbroeck kreeg ook een contro
versiële duw van mij. Maar die 
pluimen mag ik dan ook weer met 
zonder een andere tegenwind op 
mijn hoed steken. 
Ook een Paul Koeck heb ik uit zijn 
kritische hoek laten komen. Een 
Walter Roland Ochgod, is het dat 
vergenoegd memoreren over 
prestaties wat je van mij ver
wacht''" 

— Het zal allicht één van de 
zeldzame keren zijn dat Soet
houdt zich zorgen maakt over 
wat de kritische galerij van hem 
verwacht_ 

ken uitgeven is in essentie één
zelfde zaak: het verspreiden en 
doen ingang vinden van een opi
nie, een levensvisie, een maat
schappelijke bekommernis Maar, 
als uitgever of auteur moet je 
mettertijd dikwijls ervaren dat je 
vooral veel kritiek, weinig lauwe
ren en zeker amper konkrete reali
zaties boekt." 
— Wat niet wegneemt dat de 
47ste Antwerpse elektorale VU-
kandidaat zelf alles op alles zet 
om controversieel uitgever te 
blijven. Het is een uiterst onge
wone zaak dat een uitgever zich 
open en bloot in de partijpolitiek 
stort. Voor Soethoudt is zulks 
geen probleem. 
Walter Soethoudt: „Politiek enga
gement, voor mij een probleem? 
Men kent mij toch wel langer dan 
sinds gisteren zeker? Ik ben trou
wens ook op de VU-lijst geen 
gemakkelijke klant Mijn idee om 
elke vrijdag- en zaterdagnacht in 
het Antwerpse een tram voor de 
stadsneuzen te laten rondrijden 
botst op politieke blindemuren 
Allemaal zotternijen van mij? 't 
Schijnt inderdaad dat je in de 
politiek, evenmin als in de uitge
verswereld, lichtvoetig mag wer
ken en leven..." 

— Laat die chauvinistische Ant
werpenaar maar klappeien. Hij 
meent het nog ernstig ook. Met 

/ / Vanuit de Seefhoek bekeken.. 
/ / 

Bij de voorstelling van de 
kandidatenlijst kwam Soethoudt 
onlangs alweer onverwacht uit 
de hoek met een fors 
argument: „ik heb de mooiste 
benen van Antwerpen.' Een 
één-kop-koffie-portret van deze 
contraminist die zich gezond, 
gelukkig en wel voelt in de 
rangen van de uitgevers, „de 
laatste avonturiers'. 
De uitgeverij-Walter-Soethoudt, 
een gezinsbedrijfje, floreert met 
de ups en downs van zoveel 
barensweeën naar een vierde 
lustrum toe. Hij heeft in de Peren
straat onderhand zijn peren wel 
gezien. De koppige Antwerpe
naar heeft haast twintig jaar lang 
nogal wat (monddode) literators 
een forum geboden. Toch wacht 
hij nog steeds op zijn eerste 
grote bestseller. Maar, daar is 
het hem niet om te doen. Hij moet 
het hebben van en voelt zich 
goed bij Vlaamse schrijvers die 
hij evenwel aanwrijft nog veelal 
te werken als kleine kruideniers. 

Walter Soethoudt: „Ik ben Ant
werps chauvinist Uitgever in de 
contramine En, VU'er omdat ik er 
genoeg van heb te zien hoe ande
ren die beweren „er werk van te 
maken' er een grote soep van 
maken. Ik wil die soep met eten, en 
eens zelf in dat potje gaan roeren " 

Potje roeren 
— Als uitgever heb je al wat 
potjes geroerd-
Walter Soethoudt: „Mijn koppige 
vrijzinnigheid, daarmee bedoel ik 

de spontane reflex om geen vrede 
te nemen met door anderen gedik-
teerde credo's, heeft me inder
daad al wat parten gespeeld Maar 
geregeld is er dan die voldoening 
dat hebben we dan toch maar 
eens mooi gedaan! 
Hoe en waarom ik uitgever gewor
den ben? Ik ben dat niet „gewor
den", net zomin als ik Antwerpe
naar geworden ben. Beide kwali
teiten werden mij van in de wieg 
meegegeven. 
Het enige wat ik „geworden" ben, 
dat IS: Belgisch staatsburger Op 
18 jaar (vader is Nederlander) heb 
ik de Belgische naturalizatie aan
vaard om als volwaardig Antwer
penaar erkend te worden. 
Sinds méér dan dertig jaar woon 
ik nu in de Perenstraat in de 
Seefhoek, met ver van het cen
traal station. Ik leef met het stads
leven mee: elk weekend mijn 
buurt- en marktwandelingen. Dat 
zullen ze mij met afnemen Het 
enige wat ik Brussel benijd is de 
grote markt Maar hun manneke-
pis mogen ze wel houden: die 
heeft het typisch formaat van een 
Brusselaar: een „klein manneke..." 
— Laat nu de uitgever eens hard
op vergenoegd denken over zijn 
prestaties-

Walter Soethoudt: „Mijn vrouw 
doet het zetwerk formidabel Ze 
heeft van een slordige boeken-
venter een professioneel uitgever 
gemaakt Van thuis uit had ik wel al 
gezien hoe je met dat werk aan de 
kost kunt komen. Want je moet er 
hoe dan ook toch voor zorgen dat 
je vrouw en kinderen al die tijd 

kunnen vreten. Pas als het in je ge
zin goed gaat kan je buitenshuis 
iets presteren. 
Thuis had ik al geleerd hoe je als 
boekhandelaar en als uitgever bij 
de mensen komt Mijn vader deed 
zijn leveringen met de fiets: naar 
Sint-Niklaas, Willebroek. Hij leer
de mij dat ter plaatse trappelen 
mets oplevert. Zelf heb ik bergen 
boeken en schrijfsels van allerlei 
allooi verzet Ik kan het lezen niet 
laten. Wat onder mijn handen 
komt laat ik niet ongelezen. Ik 
moet mij weren om niet onder te 
doen voor mijn dochter..." 
— Een uitgever moet allicht 
vooral veel lezen, maar daarmee 
is zijn broodje nog niet gebak
ken- Ook dat van de schrijvers 
niet 

Waiter Soethoudt: „Mijn uit
gevers-debuut wordt me nog altijd 
ten kwade geduid. Ik meldde mij 
aan op deze lastige markt in de 
eerste helft van de jaren '60. Toe
gegeven, ik was allicht nog groen 
achter mijn oren De contestatie-
golven van pre-68 hebben mij in 
hun deining meegesleept 
Mijn debuut dus. een specifieke 
uitgeversbijdrage leveren in de 
anti-censuur beweging van pak
weg twintig jaar geleden. Het aan
durven om „pornografie" te publi
ceren. Het toegeven aan stunt-
uitgeverij. Toen dit soort publika
ties zonder zorgen in de markt lag 
heb ik dan maar afgehaakt en 
geprobeerd zinniger dingen — se
rieuzer ook — op het boekenfo-
rum te gooien. Maar, achteraf be
keken, inderdaad ook alweer om-

Walter Soethoudt: „Natuurlijk 
met Ik ben overbekend om enkele 
flaters en miskleunen als gevolg 
van mijn impulsieve reakties. En 
als ik een gekke prestatie op mijn 
naam schrijf dan wordt mij dat 
lang nadien nog aangewreven Mij 
is het er om te doen, via mijn 
beroep, langs de publikatie van 
boeken om, de vrije meningsuiting 
geen dode letter te laten worden. 
Dat ik daarbij op mijn zwakke 
plekken geraakt wordt inkasseer 
ik dan maar Gelaten. Of op één of 
andere contramineuze wijze." 
— Het uitgeversbedrijf schenkt 
U bijlange geen voldoening. 
Soethoudt zoekt nu ook een on
vertogen uitlaatklep via de elek
torale bedoening. 

Mooie benen... 
Walter Soethoudt: „Politiek bedrij
ven (zeker als opposant) en boe-

de politiek. Met die vrije me
ningsuiting vooral. De realizaties 
van Soethoudt zijn geen zoet
houdertjes. Hij bakt voor niets of 
niemand zoete broodjes. Hij be
wandelt zijn eigenzinnige Sinjo-
renweg. En, nadat hij de zware 
stormen van kritikasters aller
hande over zich heeft laten heen
waaien, presteert hij alweer stil
letjes zijn controversiële bijdra
ge. Overmorgen zal hij misschien 
toch nog ophef maken met zijn 
Ierse biblioteek die hij nu aan het 
uitbouwen is. En morgen zal er de 
kritiek zijn op de publikatie door 
zijn uitgeverij van het boek 
„Macht en Onmacht van de 
Vlaamse Beweging", geschreven 
door auteur Hugo Schiltz. De 
chauvinistische Sinjoor Soet
houdt houdt nog sterker troeven 
achter de hand dan zijn „mooie 
benen." (hds) 
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