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Zondag te Antwerpen, De Singel, 14 u. 30 
VU-verkiezingskongres ues uz ? 

De Belgische 

brievenbus 
De door Martens gekoesterde illusie van kommunautaire 
schijnvrede werd ditmaal brutaal aan stukken gereten door 
het bekend worden van de definitieve beslissing der Europe
se Kommissie over de afbakening van de ontwikkelingszones 
in ons land. Zoals men weet, behelst deze beslissing dat Wal
lonië nagenoeg in zijn geheel het statuut van ontwikkelings
zone krijgt. Voor Vlaanderen blijven enkel Limburg, de 
Kempen en de Westhoek over, daarenboven nog slechts in 
beperkte mate. 

Eigenlijk is deze beslissing van de Europese Kommissie om 
meer dan één reden geen verrassing. Sinds november 1981 
kende men het voornemen van de Kommissie. Wat vandaag 
gebeurde, is slechts de definitieve bevestiging ervan. Vlaan
deren heeft zich daarenboven nooit mogen verheugen over 
enige aandacht of welwillendheid vanwege de Kommissie. De 
soepele houding van de Europese Kommissie tegenover het 
voor Wallonië zo voordelige staalplan stond bijvoorbeeld 
lijnrecht in tegenstelling tot de onwil die zij betoonde tegen
over het textielplan, dat vooral Vlaanderen moest ten bate 
komen. Het Belgisch establishment en Wallonië hebben altijd 
een goede personele binding en een direkte draad - denk 
maar aan Davignon! — gehad met de Europese Kommissie. 
De ware schuldigen huizen dus niet alleen in het Berlaimont-
gebouw en te Luxemburg, ze zitten vooral in onze eigen Belgi
sche Wetstraat 

Begin dit jaar heeft de Vlaamse Gemeenschapsregering aan 
de regering-Martens een sterk gemotiveerd advies overge
maakt, waarin duidelijk werd aangetoond dat de voorgeno
men E.G.-beslissing stoelde op een politiek van ongelijke 
maten en gewichten bij de vergelijking Vlaanderen-Wallo-
nië. Zo toonde de Vlaamse regering onder meer aan dat, bij 
gebruik van gelijkwaardige criteria, de provincie Oost-
Vlaanderen eerder in aanmerking kon komen als ontwikke
lingszone dan de provincie Luik die nochtans — in tegenstel
ling tot Oost-Vlaanderen — door de Europese Kommissie 
werd erkend. Te dier gelegenheid eiste de Vlaamse regering, 
en mét haar alle woordvoerders van de Vlaamse mening, dat 
de centrale regering de Vlaamse belangen niet zou verwaar
lozen en dus de EG-beslissing zou doen ombuigen. 

Daarvan is niets in huis gekomen! De regering-Martens, 
getrouw aan haar voorkeurbehandeling voor Wallonië, 
heeft de Europese Kommissie geen stro in de weg gelegd bij 
haar ontrechtvaardige beslissing. Toen Hugo Schiltz zopas 
deze laksheid van de centrale regering scherp aanklaagde, 
had Mark Eyskens zelfs het lef de VU-minister te beschuldi
gen van „elektorale koorts". Terwijl hijzelf wegkroop achter 
de laffe uitvlucht dat hij van en naar de EG slechts gefun
geerd had als „brievenbus". 

Meteen heeft hij een treffende omschrijving gegeven van de 
funktie der regering-Martens. Dit kabinet is inderdaad de 
brievenbus, waarin de Walen steeds met sukses hun klachten 
deponeren. Zij krijgen niet alleen prompt een vriendelijke en 
beleefde melding van ontvangst, maar daarenboven wordt 
hen telkens met stipte ijver de gevraagde c/iègue toegestuurd. 
Vandaag heeft de brievenbus gefungeerd voor de EG, mor
gen zal ze weer dienst doen voor Cockerill-Sambre dat zich 
klaar maakt om een nieuwe miljardenrekening op te sturen. 
Schiltz heeft in zijn reaktie de kern van de zaak duidelijk 
gesteld: Vlaanderen heeft voor zijn belangenbehartiging 
niets van de Belgische regering te verwachten. Het moet deze 
belangenbehartiging /élf ter hand kunnen nemen, recht
streeks ook naar Europa en het buitenland toe. 
Zoniet blijven het Vlaams geld en de Vlaamse welvaart 
verdwijnen via de Belgische brievenbus! 

tvo 

Foto van de week 

Alweer Cockerillingen... 
Pas na tien oktober zal de (kom
munautaire) hel weer losbarsten. 
Althans, dat is het scenario van 
Martens V. Inmiddels worden het 
schimmenspel van de doempre-
ken en het nummertje van de 
vierkante rondetafel opgevoerd. 
Donderpreken ook over miljar
dentekorten. Achtentwintig mil
jard in de sociale zekerheid te
kort die, op welke wijze dan ook, 
maar alleszins door forse inleve
ringen van de gezinnen budget
tair dienen weggewerkt te wor
den. 
Er wordt ook niet verzwegen dat 
dit land, zelfs na forse besparin
gen, morgen slechts zal kunnen 
overleven door nagenoeg ander
half miljard nieuwe schulden elke 
dag te onderschri jven. 
Wél wordt als vermoord gezwe
gen over het feit dat d^ centrale 
regering op hetzelfde moment 
niet nalaat miljarden over de balk 
te gooien. 

Het scenario houdt inderdaad in 
dat slechts na tien oktober de 
ramptijding zou vrijgegeven wor

den dat de 22 miljard die het 
Staalbedrijf Cockerill-Sambre bij 
wijze van „cash-drainenveloppe" 
in een naar het heette ultieme 
laatste subsidiëringsfase kreeg ' 
toebedeeld dezer weken tot de 
laatste frank opgesoupeerd zul
len z i jn-

Geeneen bedrijf In dit land kreeg 
een dergelijke overheldsinjektie 
zonder einde Cockerill-Sambre 
heeft het potverterend klaarge
speeld om die gelden, die bedoeld 
waren om tot einde '84 rond te ko
men, dezer dagen tot de laatste 
frank te verteren. 

Een tekeningetje maken over wat 
ons morgen te wachten staat? 
Vakbondsleider Debunne werd al 
omfloersd zijn waarschuwing ver
weten dat er een hete winter voor 
de deur staat Eyskens heeft zich 
andermaal sterk gemaakt dat het 
nu echt de laatste keer is geweest 
dat gemorst wordt met miljarden
subsidies. 

Eens te meer écht de laatste keer. 
We kennen al het vervolg van het 

verschoningsverhaal. Het zal niets 
meer of niets minder zijn dan een 
„derde nationaal staalplan". 
Een miljarden-ofjslokkend uitga-
venplan waarbij zeker niet het 
demokratisch verkozen parle
ment, ook niet de Vlaamse rege
ring, en al evenmin „de groep van 
tien" iets of wat beleidsbeinvloe-
dend aan bod zullen komen. Noch
tans is er een gans staatsbudget 
van een half jaar mee gemoeid. 
Niet wij, maar het CEPESS-studie-
bureau van de CVP stelde vong 
jaar onomwonden: 

„Als het staalplan lukt zal de totale 
pnjs ervan minstens 381 miljard 
bedragen. Mislukt het, en dienen 
de Waalse staalbedrijven binnen 
vijf jaar ondanks alle financiële 
inspanningen toch overgenomen 
te worden door de staat dan zal 
de kostprijs van het staalplan uit
eindelijk tot 502 miljard frank oplo
pen." 
Binnen vijf jaar"^ Zeker niet 
Slechts tot na 1Ó oktober 82. 
Volgens het scenario van Mar
tens V. (hds) 
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m Brieven 

NAVO 
Dat „WIJ" (donderdag 9 sept '82) na 
twee wereldoortogen en al het onheil 
en ellende tot het besef komt dat 
West-Europa, inbegrepen Vlaanderen, 
dus alleen nog goed is als kanonnen-
vlees geeft stof tot nadenken. 
Onbegrijpelijk lijkt het geloof dat u 
hecht als zou de NAVO het zo ge-
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naamde vrije Westen verdedigen te
gen West of Oost 
Het bondgenootschap is een illuzie 
gezien West-Europa gewoon van de 
kaart zal worden geveegd het zij ofwel 
door de VSA of door de USSR. alle 
NAVO-helden, tanks, vliegtuigen, ra
ketten en politici ten spijt! U is ofwel 
onwetend of aan het dromen.. 

W G , Antwerpen 

GELDVERSPILLING 

Volgens het antwoord op een parle
mentaire vraag van de senatoren Van 
In en W. Peeters gericht aan de staats-
sekretaris voor Pensioenen blijkt dat 
op 1 maart '82 205 personeelsleden 
van de Rijkskas voor Rust- en Overie-
vingspensioenen hogere funkties ge
noten op een totaal personeelsbe
stand van 845. 
We nemen met veel goeie wil aan dat 
deze cijfers juist zijn en daarbij weten 
we dat deze vergoedingen te danken 
zijn aan politieke en syndikale manipu
laties van de twee grote vakbonden 
(CCOD en ACOD) en de twee grote 
partijen van dezelfde strekking. Het is 
algemeen t>ekend dat deze kwaal woe
kert in de meer dan 300 parastatalen 
van allerlei soort dat dit kleine landje 
rijk is. Een klein rekensommetje leert 
ons dat hier met vele miljoenen per 
jaar gesjacherd wordt ten bate van 
een syndikaal en politiek profitariaat op 
de kosten van de gemeenschap. En 
dat is nog niet alles. Eeh kleine anekdo
te kan dit illustreren: 
Ter gelegenheid van het op rust gaan 
van de Administrateur-generaal van de 
RROP werd onlangs een afscheids
feestje ingericht in een sjieke gelegen
heid te Oostende. Dit gezellig „onder
onsje" waarbij de RROP-top was uitge
nodigd, kostte de Rijkskas (lees de 
belastingbetaler) meer dan 65.000 fr. 
Dergelijke feiten, die in vette jaren een 

schande zouden zijn, worden in deze 
krisistijd misdaden. 
Nochtans is de kontrolebevoegdheid 
van de betrokken minister op de finan
ciële en budgettaire handelingen van 
de openbare organismen verruimd 
door invoeging van een niéuw artikel 
23 in de wet van 16 maart 1954. 
Is deze kontrole dan niet afdoend of 
gebeuren bovengenoemde feiten met 
medeweten van de hoogste verant
woordelijken? 
De vraag kan gesteW worden of het 
Hoog Komitee van Toezicht hiervan op 
de hoogte is. 
In ieder geval kunnen wij besluiten dat 
de bureaukratie van dit staatje dood
ziek is. Daarbij rijst de vraag, hoelang 
nog? 

J.D.B., Herdersem 

SNELHEIDSBEPERKING 

Regelmatig rij ik over de autosnelweg 
E3-E39 naar Antwerpen. Het is mijn 
gewoonte bij goed weer 120 km te 
rijden. Velen halen mij in. Soms rij ik op 
het uiterst linkse baanvak aan 120. Dan 
wordt er gewerkt met lichten en toe
ters om me naar rechts te krijgen. Daar 
geef ik meestal geen gevolg aan. Zij 
mogen ook niet sneller rijden. Wat ik 
doe is volgens de wet. Wat zij doerï, 
niet 
Voorstel aan diegenen die tegen de 
verhoging van 120 naar 130 km zijn. 
voorgesteld door minister De Croo 
van Verkeer: blijf rustig aan 120 op het 
uiterst linkse baanvak rijden. Zo kun je 
best protesteren tegen de snelheids
duivels. Als er iemand te lastig wordt 
met lichten en zo, dan, — zo heb ik 
vrienden geleerd —, geef je een kort 
remstootje. Je zult in je achteruitkijk
spiegel wel zijn reaktie zien. Als één 
tiende van de chauffeurs de snelheids
beperkingen aanhouden (60. 90 en 
120 km) zijn de anderen wel verplicht 

Vlot spreken 
IN HET OPENBAAR 

EN DAGELIJKS LEVEN 

is ook voor u binnen korte 
t i jd te bereiken! Overwin uw 
ANGSTGEVOELENS (spreek
angst, stotteren, verlegenheid, 
blozen,enz.) en versterk uw 
persoonlijk optreden ! 

Wees een pret t ig en VLOT 
SPREKER door onze unieke 
speciaalmethode.Vraag de 
nieuwe GRATIS BROCHURE! 

Instituut Koning, Afd. 28 
2000 A B Haarlem (Holland) 

die ook na te volgen, zeker als het ver
keer een beetje druk is. Dan is de kans 
om in te halen minder groot. En altijd 
voldoende afstand houden! 

De snelheidsbeperkingen moeten wel 
zoveel mogelijk eenvormig gemaakt 
worden, geen 50. 80 of 100 km. Dat is 
verwarrend. 

R.d.N., Nijlen 

BEVRIJDING 

Hier leeft een volk, ons volk, dat 
zonder haat 

na eeuwenlange verknechting en 
smaad 

zijn weg baant naar vrijheid, en de 
kwaden 

met de vinger wijst die het verraden. 
Want gans dat volk is U niet trouw, 
nog een deel laat ztoh verknechten. 
Vooruit dan, handen uit de mouw, 
laat ons die lauwaards bevechten. 
Vlaanderen, eens slaat het uur. 

Zelft)estuur! 

J.D.D., Erembodegem. 

Wij ontvnngen gra<)g brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naan^loze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld--en smaad-
brieven De andere publiceren wij. 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wi j behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar Ie maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
IS niel noodzakelijk de onze 

De redaktie 

CXK€RC1€ 
• 19-jarige sanitaire en gezins
helpster zoekt betrekking Brus
sel of ten westen ervan. Voor inl. 
tel. Volksvert Dr. J. Valkeniers, 
569.16.04(02). 

• Sekretaresse (bureelwerken, 
17,5 jaar) zoekt betrekking in 
Brussel of ten westen ervan. 
Voor inl. tel. Volksvert Dr. J. 
Valkeniers, 569.16.04(02). 

• Regentes lichamelijke opvoe
ding en licentiaat wiskunde met 
aggregatie voor het H.S.0. zoe
ken allebei werk in of net buiten 
Brabant Voor inl. tel. Volksvert 
Dr J. Valkeniers, (02)569.16.04. 

• Jongeman uit het Mechelse, 
23 jaar, zoekt dringend werk als 
skulpteur-houtbewerker of als 
ongeschoolde arbeidskracht (ref. 
nr. 3101). 

• Gediplomeerde A6/A1, om
geving Mechelen, zoekt thuis
werk als daktylo. Is goed tweeta
lig en heeft goede noties van 
Engels en Duits (ref. nr 3103). 

• Jonge alleenstaande vrouw 
met kindje zoekt dringend thuis
werk als tweetalige daktylo (ref. 
nr. 3102). 
Belangstellenden kunnen zich tij
dens de kantooruren wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Bomers op het Vlaams-Nationaal 
Centrum, Ontvoeringsplein 1, te 
2800 Mechelen, of telefonisch op 
het nummer 015-20.95.14. Gelie
ve steeds het juiste referentie-
nummer te vermelden. 

• Jongedame, omgeving Me
chelen, zoekt werk als tweetalige 
(N-R steno-typiste met basis En
gels. Wil eventueel ook werken 
als receptioniste of op een boek
houdkundige dienst Heeft gedu
rende haar laatste jaar 2 dagen 
per week sekretariaatswerk ver
richt als verplichte schoolstage. 
Belangstellenden kunnen zich tij
dens de kantooruren wenden tol 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers op het Vlaams-Nationaal 
Centrum voor Mensen met Vra
gen, Ontvoeringsplaats 1 te 2800 
Mechelen, of telefonisch op het 
nummer 015-20.95.14 - ref.nr. 
3105. 

Verhuring van 
studentenkamers 
• Studentenkamers: twee stu
dentenkamers nog vrij voor 
schooljaar '82-'83 in de gebou
wen van het Vlaams Centrum 
West-Flandria. Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7.8500 Kortrijk. Tel. 
konlakt opnemen tijdens de 
workuren: 056-22.56.98 en buiten 
de vverkuren bij Jef Piepers, VU-
gemeenteraadslid, tel. 056-
35.4864. 

MENEER PALASTHY 
Professor Palasthy heeft een plan uitge

werkt dat België, volgens hem, uit het slop kan 
halen. Hij werd daarmee eerst door zo ongeveer 
alle instanties weggehoond. Toch worden zijn 
bevindingen nu stilaan ernstig genomen. 
Wie is deze Hongaar, en kan zijn plan een 
rol spelen in het sociaal overleg? 

10 Oktober 
Knack heeft zich voorgenomen om tot de 

gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 
elke week een kies-portret van vijf Vlaamse 
gemeenten te schetsen. Daarvan in dit nummer 
de tweede reeks. Aan de beurt zijn Hasselt, 
Kortrijk, Leuven, Dendermonde en Boom. 

wonen In krisIstIJd 
De ekonomische krisis heeft ook zijn 

invloed op de woon-industrie. Niet alleen 
komen designers niet meer zo goed aan hun 
trekken, maar bovendien toont de konsument 
zich zeer prijsbewust. Deze week in Knack 

meer dan vijftig bladzijden over wonen in 
1982. 

Donkert 
oon het woord 

Het Europees Parlement bestaat deze 
maand dertig jaar. De Nederlandse socialist 
Piet Dankert is sinds enkele maanden voor
zitter van het in 1979 voor het eerst recht
streeks verkozen parlement. Knack sprak met 
hem over Europa, de tegenstelling tussen 
Europa en Amerika, de kernwapens. 

jobmagozlne 
Jobmagazine is een wekelijkse bijlage van 

Knack met zestien bladzijden werkaanbiedingen 
en informatie over werken in de ruime zin van 
het woord. Wie werk zoekt, kan dus nu ook 
bij ons terecht. Jobmagazine staat 
iedere week achteraan in Knack. 

knack 
MAGAZINE 
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Mensen m 
Ontgoochelde 
Verhofstadt 
Nauwelijks drie maanden gele
den, tijdens een PVV-studiedag 
te Lier, verklaarde voorzitter Ver
hofstadt dat de gemeenteraads
verkiezingen van nationaal be
lang zijn. Ondubbelzinnig stelde 
hij „dat het kiezerskorps zich dan 
zal uitspreken over de vraag of 
het gevoerde regeringsbeleid 
wordt goedgekeurd". 
Vandaag echter houdt hij niet op 
uit te bazuinen dat de gemeente
lijke politiek strikt gescheiden 
moet worden van het regerings
beleid. En verder: „Men zou an
ders de betekenis van de ge
meenteraadsverkiezingen zelf 
uithollen; bovendien moet de re
gering de kans en de ti jd krijgen 
om haar programma te verwe
zenlijken." 
Wat moet de jonge voorzitter 
toch zwaar ontgoocheld zijn 
door het beleid van zijn leer
meester De Clercq en de andere 
liberale excellenties. 

Een 
verwittigde 
CVP 
Volgens CVP-minister Dehaene 
werd de eerste petroieunnkrisis 
van 1974 volkomen verkeerd aan
gepakt: „we hadden er geen door
zicht In en staken onze kop In het 
zand". De gevolgen daarvan zijn 
gekend. De werkloosheid nam 
jaar na jaar toe, het tekort op de 
handelsbalans steeg zienderogen 
en, aldus de minister, „elke Belg 
die van nu af aan het levenslicht 
aanschouwt heeft een schuldvor-
deringetje aan zijn been van ge
middeld 300.000 fr.". 

Een van de partijen die toen rege
ringsverantwoordelijkheid droeg 
en dus geen doorzicht had, was ui
teraard de CVP. Men zou dus 
kunnen stellen dat een verwittigde 
partij er twee waard is... 

...Het lijkt echter dat de partij van 
Dehaene onafgebroken met haar 
hoofd in het zand zit. Vandaag 
heeft zij niet eens een doorzicht in 
de eigen Belgische nationaliteiten-
krisis. 

Ware 

PVV-

gelaat 
De Vlaamse liberalen beginnen 
stilaan hun ware gelaat terug te 
vinden. Van het Vlaamse masker 
dat zij zich tijdens de Egmont en 
Stuyvenbergperiode aanmaten, 
bli jft nog maar weinig over. 
De voorgestelde hervorming van 
de Belgische Dienst voor Buiten
landse Handel is daar slechts 
een voorbeeld van. Het voorstel 
is afkomstig van de twee liberale 
excellenties De Clercq en Kem-
pinaire, die onder hun beidjes de 
buitenlandse handel verzorgen. 
Niet alleen krijgen de gewesten 
nauwelijks enige ruimere be
voegdheid toegewezen, maar bo
vendien wordt Vlaanderen dat 
instaat voor het grootste deel 
van de export grondig bena
deeld. Evenals het Waalse en het 
Brusselse gewest zou Vlaande
ren twee leden krijgen in de Raad 
van Beheer, kortom maar half 
zoveel leden als de Franstaligen. 
Maar waarschijnlijk geldt hier 
dezelfde redenering als degene 
die het liberale „Het Laatste 
Nieuws'' er op nahoudt In zake de 
ontwikkelingszones: „Dat de 

Vlaamse regering hierbij een 
deel van de verhoopte macht 
inschiet is minder erg dan bij
voorbeeld door Schiltz wordt 
voorgesteld". 
Het heeft ooit anders geklonken 
in de redaktionele artikels van 
deze krant 

Deze week dit.. 
Wie geregeld met de trein naar 
Leuven reist over Brussel, kent 
Haren-Noord en Haren-Zuid. 
Volgens een wijdverspreid 
grapje is Harpn-Buda beroemd 
tot in China. Toch vermoed ik 
dat weinig Vlamingen deze 
„wijk" van Brussel reeds bezocht 
hebben. Er is ook niets 
opmonterends te ontdekken. 
Haren is eerder een sombere 
buurt. Veel fabrieken en 
werkhuizen, waarvan er nu een 
deel leeg en verlaten staat te 
verkommeren. Doorsneden door 
twee spoorlijnen. Vlakbij het 
rangeerstation van Scharbeek. 
Onder het lawaai van 
opstijgende vliegtuigen. 
Twintig jaar geleden heb ik 
meermaals de bruggen en 
fabrieksmuren van Haren 
volgekalkt met de slogan „Haren, 
los van Brussel". Wie 
nauwkeurig toekijkt, kan de 
resten van deze nachtelijke 
tochten nog terugvinden. 
In 1921 werd de gemeente 
Haren, samen met Laken en 
Neder-Overheembeek, door de 
Stad Brussel geannexeerd. Niet 
voor het welzijn van de Vlaamse 
inwoners. Integendeel, onder 
scherp maar vruchteloos protest 
Deze sterk Vlaamse gemeenten 
— vooral Haren en Neder-Over
heembeek — werden opgeslorpt 
omwille van de prestige-uitbouw 

van de Brusselse Zeehaven. 
Haren grenst trouwens niet aan 
Brussel. Het is er alleen nnee 
verbonden door het kanaal. 
Toen ik destijds, als dokter van 
het aangrenzende Machelen, 
mijn patiënten in Haren bezocht 
was het meestal een hele karwei 
om hen te bereiken. Slechts de 
hoofdstraat was om zo te 
zeggen berijdbaar. Heel vaak 
heb ik me pijnlijk de bedenking 
gemaakt dat ik me in de 
„hoofdstad van Europa" bevond. 
Vandaag, na meer dan 60 jaar 
aanhechting bij Brussel, is de 
toestand niet zo erg veel 
veranderd. 

Ik vertel je dit verhaal, omdat de 
droeve geschiedenis van de 
Harenaars een typisch 
voorbeeld Is, waarin alle , 
elementen weer te vinden zijn 
van een slecht funest 
mensonterend en diskriminerend 
gemeentebeleid. 
Vanaf 1921 werden ongeveer 
3500 Vlaamse mensen aan hun 
lot overgelaten. Door het 
stadsbestuur al die jaren 
moedwillig vergeten en 
verwaarloosd. 
Bulten één sociale woonwijk, 
reeds ongeveer 30 jaar oud, is 
er slechts luttele vernieuwing, 
waaraan de stad urbanistisch 
geen enkele verdienste heeft 
Pas sedert tien jaar is men 

begonnen met in dit deel van de 
hoofdstad de riolering aan te 
leggen. In de meeste straten van 
Haren zijn de mensen nog 
steeds gediend met een 
„vuHbeek". Wie jong is, vlucht er 
weg. De oude huizen 
verloederen. Slechts hier en 
daar zijn er voetpaden. Het 
aanwezige groen is er dank zij 
de inwoners. Rond 1975 werd 
de laatste grote groene zone, de 
Noendelle, ingepalmd door de 
ateliers van de Maatschappij van 
het interkommunaal vervoer van 
Brussel. Heel Haren is een 
schande, een levende aanklacht 
tegen de pretentieuze Brusselse 
politiek die met de mens geen 
rekening houdt 
Om vele redenen, maar alleen 
reeds omwille van de Vlaamse 
gemeenschap in Haren, is het de 
hoogste tijd dat de Vlamingen in 
Brussel aan bod komen. Brussel, 
ónze hoofdstad, heeft nood aan 
de kreativiteit en het dynamisme 
van vrije, zelfstandige en 
bewuste Vlamingen. 

Eyskens 
vegeteert... 
De Europese Kommissie besloot 
dus om aan nagenoeg geheel Wal
lonië het statuut van ontwikke
lingszone toe te kennen. In Vlaan
deren werden enkel de Westhoek 
en de Kempen weerhouden. On
middellijk na de bekendmaking 
hiervan haastte minister Eyskens 
zich om de handen in onschuld te 
wassen: hij had enkel als brieven
bus gediend tussen de Kommissie 
en de gewesten. 
Gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz noemde deze Pontius Rla-
tus-houding hypokriet en onjuist 
De Europese Gemeenschap on
derhandelt immers enkel met de 

vaardigde Vlaamse eisen afschil
deren als wormen in een lekker 
unitair middagslaatje! 

...en deelt 
geschenkjes 
Ook binnen de regering moet Eys
kens het niet onder de markt 
hebben. In een vraaggesprek met 
„Het Belang van Limburg" gaat hij 
alleszins nogal kwistig om met het 
uitdelen van geschenkjes. 
Aldus komen de liberalen zwart op 
wit te weten dat zij het volk bedro
gen hebben met hun slogan „Niet 
u, maar de staat leeft boven zijn 
starKl". Een terechte opmerking, 
ware het niet dat zij uit de mond 
komt van iemand die wekenlang 
de bevolking teisterde met een 
Jet-Ran. Op de start van die super 

Vic ANCIAUX 

centrale regering, die dan ook ver
antwoordelijk IS. De Vlaamse re
gering kreeg niet eens de kans 
haar advies toe te lichten. 
Deze felle uitval kon de Leuvense 
CVP'er slechts beantwoorden 
„met de verwondering van een 
vegetariër die een worm ontdekt 
in zijn middagsla". 
Alsof nog niet geweten zou zijn 
dat de CVP en haar excellenties 
sinds jaren „vegeteren" op de kap 
van de Vlamingen en alle gerecht-

CVP-Jet wachten we nog steeds. 
Ook partijgenoot Martens wordt 
vriendelijk bedacht Volgens Eys
kens is het volstrekt onterecht dat 
„sommige politici volhouden dat 
we nu vrij vlug uit het dal zullen 
komen". Wie evenwel de eerste 
minister aanhoorde bij de opening 
van de Internationale Jaarbeurs 
van Gent die waande zich al lang 
niet meer in het dal maar wel 
reeds temidden van een prachtig 
snel-stijgend heuvelland... 
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„Mission Accomplished - Farewell" („Opdracht Volbracht - Vaarwel"} stond te lezen op de spandoek van het 
Amerikaanse schip „Manitowic" bij het vertrek uit Beiroet 800 VS-mariniers werden aldus voortijdig inge
scheept Zij droegen hun taak over aan de Franse en Italiaanse troepen van de internationale vredesmacht 
Nochtans had de Libanese overheid gevraagd tot het einde van de afgesproken termijn te blijven, in afwach
ting dat de Israëlische troepen rond Beiroet zich ook zouden teruggetrokken hebben. Eergisteren, enkele 
dagen na deze overhaaste afreis, werd de pas verkozen president Beshir Gemayel in het hoofdkwartier van 
zijn falangistische partij bij een aanslag vermoord. Onmiddellijk vallen de Israëli's West-Beiroet binnen, ondanks 
de akkoorden... Yasser Arafat op bezoek in Rome en bij de paus, spreekt van een komplot van de VSA en 

Israël... Blijft het Nabije Oosten het bloederige kruitvat van deze wereld? (foto ap) 

Moboetoe... 
„Schending van de individuele 
mensenrechten: willekeurige 
aanhoudingen, folterpraktijken, 
opsluiting zonder proces - Mas
samoorden - Mensonterende le
vensvoorwaarden van de Zaïre
se bevolking - Politieke repres
sie: moord op politieke tegen
standers, ontbreken van iedere 
vorm van persvrijheid, mishan
deling van gewetens- en politie
ke gevangenen - Beknotting van 
de syndikale rechten - Ont
vreemding van staatsgelden 
door de presidentiële middens: 
vergaring door de Zaïrese presi
dent van één der grootste privé-
fortuinen ter wereld - Vervreem
ding van de nationale soevereini
teit - Ekonomisch wanbeleid -
Sociale, kulturele en morele ver
loedering — Militaire interven
t ies-" Dit zijn enkele voorbeel
den uit de waslijst van aanklach
ten tegen ons „bevriend staats
hoofd Sese Seko Moboetoe. De 
aanleggers zi jn: Bernardin Mun-
gul-Diaka (oud-minister), voorzit
ter van de „Conseil de Liberation 
du Congo-Kinshasa, de opposi
tiepartij UDPS (waarvan dertien 
volksvertegenwoordigers opge
sloten zitten), talrijke Zaïrese ge
detineerden en de partij PRP. 
Getuigen zijn o.m.: Antoine Gi-
senga en Nguza I Bond, oud-
eerste ministers. De aangeklaag
de wordt door alle aanleggers 
verantwoordelijk gesteld voor de 
ellende van het Zaïrese volk, de 
teloorgang van de Zaïrese natie 
en samenleving. 

...voor het 
tribunaal 
Het Permanent Volkerentribunaal 
verklaarde de aanklacht ontvanke
lijk en besliste tot het organizeren 
van een sessie om de situatie in 
Zaïre te onderzoeken. Deze zitting 
zal, publiekelijk, doorgaan volgend 
weekeinde te Rotterdam. Er vi/erd 
een internationale jury samenge
steld van juristen, schrijvers, teolo-

gen en filosofen en ekonomisten. 
De uitspraak wordt dinsdag ver
wacht 
In juli 1976 werd de Liga voor de 
Rechten en de Bevrijding van de 
Volkeren opgencht. Deze Liga 
heeft als doel de wezenlijke belan
gen van de Algiers-Verklanng 
steun te geven. Deze Verklaring Is 
een politiek dokument erop ge
richt mensen te winnen voor een 
bepaalde kijk op de wereldorde 
Volgens deze kijk zijn de uitbuiting 
en de onderdrukking waaronder 
vele volkeren nu gebukt gaan, een 
direkt gevolg van een imperialisti
sche wereldorde. In 76 werd de 
behoefte gevoeld aan een Interna
tionaal Volkerentribunaal, dat iede
re inbreuk of schijn daarvan op de 
rechten van de volkeren zou kun
nen onderzoeken. In juli '81 werd 
een eerste aanklacht ingediend 
door de Zaïrese oppositie in Bel-
giè. Hierna stapelden de klachten 
elkaar op. 

Het Nationaal Centrum voor Ont
wikkelingssamenwerking, dat ge
vestigd is te Brussel, Is een koe-
pelorganizatie waarbij alle Belgi
sche Niet-Gouvernementele Or-
ganlzaties voor Ontwikkelingssa
menwerking zijn aangesloten van 
welke ideologische of filosofische 
gezindheid ook. Voorzitter is ge
wezen VU-senator Maurits Cop-
pieters. Naast informatieverstrek
king en fondseninzameling wil 

deze koepel politieke druk uitoefe
nen tegen internationale instanties, 
maar vooral tegenover de Belgi
sche regering om een nieuwe 
rechtvaardige herstrukturering 
van de Noord-Zuldrelatie te beko
men Het NCOS reageerde bij 
elke belangrijke gebeurtenis in 
Zaïre en oefende druk uit op de 
Belgische regering. 

Tweeslachtig 
De regering doet krampachtige 
pogingen om de gemeenteraads
verkiezingen gescheiden te hou
den van de nationale politiek. 
Met de regelmaat van een klok 
beweren regeringswoordvoer
ders dat de oktoberverkiezingen 
hoegenaamd niets te maken heb
ben met de politiek van de rege
ring. Niettegenstaande deze be
wering is het opvallend hoeveel 
ministers deelnemen aan die ge
meenteraadsverkiezingen. Ook 
valt het op dat de grote partijen 
miljoenen vergooien aan mon
stercampagnes. Het is zonder 
meer duidelijk dat deze roos-
blauwe regering heel goed weet 
dat zij zullen afgekeurd en afge
straft worden op 10 oktober. En 
dat is het wat zij vrezen- Het ge
tuigt overigens van weinig poli
tieke deskundigheid indien men 
de nationale politiek volledig wil 
afgrendelen van de gemeentelij
ke situatie. Want, het is toch ook 
diezelfde nationale regering die 
de gemeenten straks extra zal 
belasten en minder gelden wil 
toesteken. Vele CVP- en P W -
schepenen en burgemeesters 
zijn ook volksvertegenwoordi
ger, senator of minister. En eigen
lijk moeten zij dus twee meesters 
dienen. Maar ja, veranderen van 
kleur, belang of masker is een 
kunstje dat zij reeds jarenlang 
opvoeren. En er is nog meer-

...en 
verdoezeling 
Eerste minister Martens verklaar
de dat men voor de afronding van 
het sociaal overleg zal moeten 
wachten tot eind oktober.. dus na 
10 oktober (dag van de gemeen
teraadsverkiezingen)! Dit is het 

klinkend bewjs voor onze bewe
ring dat de gemeentelijke verkie
zingen zwaar doorwegen op het 
nationale kabinet. Alles wordt ver
traagd en verdoezeld. Eventjes 
maar... en dan de volle lading. 
Nieuwe volmachtentrelnen, boor
devol „verrassingen" gaan door dit 
land snorren en een spoor van 
verarming en sociaal onrecht ach
ter zich laten Maar tot die bewus
te 10de oktober moeten die trei
nen nog even In toom worden 
gehouden, moet men het klesvee 
nog In het ongewisse laten Tot 
10 oktober worden de zwaarwich
tige beslissingen tegengehouden... 
en nadien zal het losbarsten (zie 
o.m. het tweede artikel op de 
voorpagina). Vóór die datum zal 
men zelfs trachten hef geschon
den blazoen van de CVP-PVV een 
beetje op te poetsen. De storm 
omtrent de onpopulaire maatregel 
l.v.m. de kinderbijslag eventjes 
temperen, de aangekondigde 
BTW-verhogIngen een drietal we
ken uitstellen, de werkzoekenden 
een idyllische hoop voor de geest 
toveren en de bedrijven beloven 
dat het straks wel weer goed gaat. 
Houdt men de kiezers nu werkelijk 
voor idioten? 

Nog steeds 
Wie vermoed of gehoopt had dat 
burgemeester Nols van Schaar
beek „braver" of althans ver
draagzamer zou geworden zijn, 
mag deze ijdele gedachten ver
geten. Tijdens de jongste ge
meenteraadszitting vroeg een 
Vlaams raadslid het woord, maar 
dit werd hem botweg geweigerd. 
Het betrof nochtans een nuchter 
voorstel om de kiesstrijd enigs
zins proper te houden. Toch 
mocht hij het woord niet nemen 
van Nols. Misschien ietsje ouder 
geworden, maar nog steeds blijft 
Nols een toonbeeld van racisme 
en onverdraagzaamheid. 

De Brusselse 
hans-worsten 
Reeds jaren koestert Van den Boeynants de 
droom van het Brussels burgemeesterschap ais 
waardig slot van zijn rijkgevulde („c'est Ie cas de Ie 
dire"-) politieke loopbaan. Dat er tussen droom en 
sjerp moeilijkheden lagen en praktische bezwaren, 
heeft hem nooit afgeschrikt. Ruim een half decen
nium is hij bezig de hinderpalen op de weg naar 
het stadhuis één voor één op te ruimen. Hij weet 
bij ervaring dat geen enkele worst te groot is voor 
het keelgat, als je hem in plakjes snijdt. Deze sala
mi-techniek, overgeplant op het politieke bedrijf 
en konsekwent toegepast, heeft hem thans ge
bracht op de plaats van waaruit hij de laatste 
sprong kan wagen: de plaats op de kop van de 
hoofdstedelijke CVP-PSC-lijst. 
Een eerste moeilijkheid waren de liberalen. Zolang 
België bestaat, heeft Brussel altijd een blauwe 
burgemeester gehad. En zolang er PRL-PVVers in 
het schepenkollege zitten, zullen ze aan deze 
traditie niet laten tornen. Om de sjerp van een 
blauwe naar de eigen buik te doen verhuizen, moet 
VdB de liberalen — die vandaag de hoofdstad be
sturen samen met de CVP-PSC — uit de boot zet
ten. Vijf jaar geleden reeds trof hij daarvoor de 
nodige schikkingen: hij sloot een geheim akkoord 
met het FDF om na "82 met de CVP-PSC de meer
derheid te vormen. De CVP'ers, die graag aan 
Vlaams mondwerk doen, hebben het bestaan van 
dit akkoord ontkend zolang ze dat konden. Maar 
uiteindelijk onthulde Lagasse persoonlijk het be
staan ervan in volle parlement. 
Een volgende moeilijkheid waren de FDPers. 
Zijzelf waren wel bereid om VdB de meerderheid 
en de sjerp te bezorgen, maar h,pt ziet ernaar uit 

dat hun kiezers niet meer meewillen. De stage 
elektorale afgang van het PDF bracht VdB's reke-
ningetje omtrent de meerderheid in gevaar. Dus 
werd het stembusakkoord verruimd tot de socia
listen, die happig ondertekenden. 
Géén moeilijkheden met de Vlaamse CVP. Het 
vooruitzicht om Lagasse en Antoinette Spaak 
straks een schepenzetel te bezorgen, heeft hun ei
gen appetijt niet bedorven. Wél moeilijkheden 
echter met het gerecht. Boven VdB's kalende kop 
bungelt het zwaard van een gerechtelijk onder
zoek dat, vroeg of laat, toch eens moet besloten 
worden. En het is niet zeker dat dit besluit een 
vrijspraak zal zijn. Het is dus hoogst onwaarschijn
lijk dat, hangende het onderzoek zoals het heet in 
ambtelijke taal, sire de koning de verdachte zal 
willen benoemen tot burgemeester. Geen nood 
echter: voor zover sire de koning de handtekening 
zou weigeren, is de socialist Brouhon bereid 
gevonden om zich te laten benoemen tot wanneer 
— zo hoopt althans VdB — de vrijspraak er is. 
Waarna niets meer de omgording van de trikolore 
sjerp rond de beenhouwersbuik kan beletten. 
Zo wordt beschikt over het hoogste mandaat in de 
hoofdstad aller Belgen. Voor dit heimelijk geklun
gel vragen niet alleen VdB én de PSC én het FDF 
én de PS, voor deze vieze franskiljonse koehandel 
vraagt ook de „Vlaamse" CVP het vertrouwen van 
de Brusselse kiezers-
Om in VdB's vakjargon te bli jven: hansworsten! 
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Sociaal-ekonomisch m 
De macht van de groep-van-tien 

Rond de vierkante rondetafel 
Juni '81. 

„Nadat de Belgische 
patroonsorganizatie, onder 
leiding van VBO-leider 
Raymond Pulinckx, vorige 
week met veel bravour de 
rondetafelkonferentie verliet, 
en premier Mark Eysken 
schamper kon opmerken dat 
de ronde tafel nu vierkant 
was geworden, heeft ook de 
Vlaamse 
werkgeversorganizatie het 
Vlaams Ekonomisch Verbond, 
een gelijkaardige 

vaandelvlucht gepleegd in het 
Vlaams ekonomisch en 
sociaal overlegkomitee 
(VESOK). Daarbij werd 
toegegeven dat het om niets 
meer dan een diplomatieke 
geste gaat. Want, het VESOK-
komitee heeft nog immer niet 
zoveel om handen. 
Hierbij werd wel een 
schuchtere aanvang van het 
Vlaams sociaal-ekonomisch 
overleg gepresteerd, maar 
beleidsbeslissende afspraken 
kwamen en komen nog immer 

elders tot stand. 
Waar er bijvoorbeeld vandaag 
zoveel te doen is omtrent 
mogelijke indexaanpassingen 
van lonen en wedden blijkt 
dat de leden van het VESOK-
komitee daar individueel wél 
een al dan niet bescheiden 
mening kunnen op nahouden, 
maar dat 
„de aangelegenheid 
behoort tot de nationale en 
niet tot de regionale 
bevoegdheid", zo wordt 
gesteld". Wij , 4 juni '81. 

Aan het VTR-iiedijf in Machelen, nabij Brussel, worden nauwelijks oveiievingskansen gegund. Inmiddels heeft 
het staalbedrijf CockerillSambre, mét de hoogste lonen in deze sektor, het klaargespeeld, meer dan 20 miljard 
overheidshulp — bedoeld voor overleving tot eind '84 — vandaag tot de laatste frank op te souperen.. 

Bouwmiserie 
Vandaag voelen nagenoeg tien
duizend gezinnen zk:h duchtig in 
het ootje genomen. Het meren
deel huisgezinnen in Vlaanderen. 
Na de — ook niet gratis — publk:i-
teitscampagne van Vlaamse ex
cellentie Buchmann om kandkiaat-
huisjeseigenaars er toe aan te 
zetten in deze krisistijd toch nog 
de inspanning op te brengen om 
een eigen woonst te verwerven, 
blijkt dat de beloofde overheids-
hulpjes allesbehalve tijdig toege-
reikt worden. 

Het is minister Hansenne van 
de centrale regering-Martens die 
ervoor gezorgd heeft dat als ge
volg van het personeelsgebrek in 
de bevoegde administratie de 
10.000 subsidiegegadigden in dra
matische financiële putten aan het 
versukkelen zijn. 

Is er nog een 
andere CVP? 
Deze vraag kan men zich stellen 
na de jongste vergadering van de 
CVP-senaatsfraktie te Oud-Turn-
hout In konklaaf bijeen hebben de 
„wijzen" van die partij een aantal 
bedenkingen gemaakt bij de poli

tieke poespas in dit land. En er 
werd krachtige, ja zelfs stoute taal 
gesproken. „De staatshervorming 
moet verder uitgewerkt worden". 
Stoere stelling. Maar, ter herinne
ring, welke fraktie duwde deze 
mislukte staatshervorming erdoor 

tijdens de augustusdagen en 
-nachten van 1980. Was dit niet 
precies de CVP? 
„Per 1 jauari 1983 moet de macht 
van het parlement hersteld wor
den en moeten de Kamer en de 
Senaat terug over alle bevoegdhe
den kunnen beschikken". Korrekt 
Maar, ter herinnering, welke partij 
keurde mee deze ondemokrati-
sche volmachten goed. En het zijn 
toch ook CVP-regeringsleden die 
nu reeds beweren dat de „biezon-
dere machten" ook volgend jaar 
gebruikt zullen worden. 
„Er zullen bijgevolg geen bijko
mende offers mogen gevraagd 
worden aan gezinnen met een 
laag inkomen, de lasten zullen 
rechtvaardig moeten worden ver
deeld...". Mooie beloften. Maar, is 
het met diezelfde CVP-senaats-
fraktie die instemde met de ver
mindering van de kinderbijslag, de 
afhouding van de brugpensioe
nen, de belastingen op medische 
vergoedingen voor wezen, we
duwnaars en weduwen en gehan-
dikapten? 

Of, bestaat er nóg een andere 
CVP? 

Welles, nietes 
Over de kinderbijslag voor het 
enig kind vallen bij de CVP, tradi
tiegetrouw, zowat alle meningen 
te vergaren. 

Volgens het partijblad ,Zeg" zou 
het voorstel afkomstig zijn van 
boosdoener Gol. De eigen minis
ters treft helemaal geen blaam. 

Dat is niet de overtuiging van de 
CVP-ministers Martens en Dehae-
ne die grif toegeven dat de maat
regel de goedkeuring van de ge
hele regering wegdroeg. Hun par
tijgenoot Eyskens formuleert het 
nog iets krasser: „Sedert jaren 
heeft de CVP op alle mogelijke 
kongressen resoluties goedge
keurd waarin wordt gesteld dat de 
kinderbijslag voor een enig kind 
absoluut geen zin heeft. Ik blijf nog 
steeds achter die maatregel staan 
als de meest billijke en redelijke". 

Voorzitter Swaelen veegt die re
soluties echter van tafel en eist... 
twee maanden na de bekendma
king, een wijziging van de maatre
gel. Wat prompt geschiedt door 
minister Dehaene, die Ijekent dat 
de algemene weerstand hiervan 
de oorzaak is. 

Een welles, nietes verhaal van de 
CVP, de partij van de minste weer
stand. 

Vandaag, ruim een jaar later 
staan we geen stap verder. Wél 
integendeel. Het VESOK, wat is 
daar onmiddels van geworden? 
Maar goed, hoe dan ook wordt 
deze week het nationaal sociaal 
overleg andermaal hervat. Een 
galenj-bedoening die bij voor
baat al is mislukt „De groep van 
tien", zoals de sociaal-ekonomi-
sche spraakmakers inmiddels 
werden betiteld, nam immers 
donderdag plaats aan een vier
kante rondetafel. Dat ze van 
meet af aan vierkant is: daar 
hebben ze zelf duchtig aan ge
timmerd. Met opeenvolgende 
forse verklaringen. Elk op hun 
kleingeestige beurt in nazomers 
pnmeurverklaringen aan kran
ten: Georges Debunne, Mark 
Eyskens, Daniël Janssens... 

De ex-premier heeft er nu zelf 
voor gezorgd dat de rondetafel 
van het sociaal overleg behoor
lijk vierkant is opgesteld. Hij is er 
zelfs in geslaagd dit te verwe
zenlijken met alles behalve ongi-
nele verklanngen. 

De huidige ekonomieminister 
heeft niets meer of mets minder 
gesteld dan dat het systeem van 
index-loonkoppeling (waarvan 
naar het heette eventjes voorlo
pig werd afgestapt) hoege
naamd niet meer van kracht kan 
worden. 

Het zal wel louter toevallig zijn 
dat de VBO-manager Daniël 
Janssens aan een Franstalige 
Brusselse krant nagenoeg net 
hetzelfde verklapte op de voor
avond van de hervatting van het 
sociaal Belgische overleg.-? 

Daarmee werd meteen bereikt 
dat de vakbondsmanitoe Geor
ges Debunne hoegenaamd geen 
reden meer heeft om ook maar 
één woord terug te nemen van 
zijn forse verklaringen, ten beste 
gegeven in dezelfde Brusselse 
„Le Soir". 

En zo is de Belgische sociale 
rondetafel ronduit vierkant ge
maakt 

Regenten regeren 
Voor ons niet gelaten.Want veel 
goeds moest er hoedanook toch 
niet van verwacht worden. De 
oorspronkelijke bedoeling van 
deze top-tien-ronde was trou
wens ook al lang zoek: het tot 
stand brengen van een nieuw 
interprofessioneel sociaal ak
koord. 

Nee, de heren (en de vrienden 
van de katolieke zuil zijn hier 
toevallig weer bovenstetiest ver
tegenwoordigd) hadden zich 
voorgenomen om wekenlang 
aan de rondetafel te kibbelen 
over de indexenng van de lonen, 
en andere denkbare middelen 
om de inlevenng vanwege de 
burgers aanzienlijk te verzwa
ren. 

De twee zogenaamde vertegen
woordigers van de werkende 
klasse, Houthuys en Debunne 
hadden aanvaard om zonder 
verpinken ook deze zware klus 
mee te helfjen opknappen, voor
aleer ze hun pensioengerechtig
de rust ter harte zouden nemen. 
Een uitstapje naar de regenten-

raad van de Nationale Bank zou 
nagenoeg het enige zijn dat ze. 
na de sociaal-ekonomische red-
dingsop)eratie van nu tot eind 
oktober, als lid van de werkende 
gemeenschap nog op hun krach
ten zouden nemen. 

Staatsmanagers 
Het is grotesk. Triest vooral 

omdat dit een groot gevaar voor 
de parlementaire demokratie be
tekent Nagenoeg alle aktuele 
problemen die het sociale en 
ekonomische leven van onze ge
meenschap betreffen, tot en met 
de pietluttige toverprestaties van 
een Dehaene inzake de kinder-
tjesbelasting, werden door de 
volmachtenhouder Martens 
voor overleg toevertrouwd aan 
de top van tien. Aan Jef Hout
huys, Daniël Janssens, Raymond 
Pulinckx, Georges Debunne, Ro
bert D'Hondt Jan Hinnekens, 
Fons Margot Alfred Delourme, 
Armand Colle, Roger Mené... 
Waaraan de namen van Martens 
V, Mark Eyskens, Willy De 
Clercq en andere nationale ex
cellenties dienen toegevoegd te 
worden. 

De laatste dingen nu elk rond 
hun kerktoren mee naar grotere 
elektorale bijval. De tien sociale 
„vertegenwoordigers" hebben 
hunnerzijds de plaats ingeno
men van de parlementaire verte
genwoordiging. De wetgevende 
macht de kontroleurs van de 
nationale begrotingen, worden 
immers rwjg steeds geacht wél 
wat te zorgen voor enige Wet-
straatdrukte, maar vooral met 
hun wezenlijke taak te vervullen. 
Ze moeten bijvooritjeekl hun 
mond houden op het moment 
dat de regering-Martens de 
mond volfteeft met verklaringen 
over industriële vernieuwingen, 
maar inmiddels ook de stille zo
merse beslissing nam om het 
Fonds voor IrxJustriële Vernieu
wing op te doeken. 

Het aangevatte nationaal sociaal 
overleg zal spoedig een grotes
ke bedoening van de gemiste 
kansen blijken. De gemiste kans 
om eindelijk de krisis in de kan
ker te bestnjden: namelijk een 
einde te maken met de huichel
achtige politiek van inleveringsei-
sen op de rug van de zwakste 
burgers, om de verkwistingspoli-
tiek van enkele kibby's en 
„staatsmanagers" onverminderd 
mogelijk te maken. Het heet bij
voorbeeld dat in de sociale ze
kerheid een put van 28 miljard 
dient gevuld te worden door om 
het even welke vorm van inleve
ring. 

Er wordt anderzijds zedig(?) 
over gezwegen dat uit de kom-
municerende vaten van de 
staatskas inmiddels ook 22 mil
jard weggevloeid zijn naar (Do-
ckerill-Sambre. Een behooriijk 
subsidiënngskjedrag dat bedoeld 
was als industnële injektie voor 
de Waalse staalreus om rond te 
komen tot einde '84! 

Ook met het nationale sociaal 
overieg wordt krampachtig alles 
in het werk gesteW om te verhin
deren dat de hel zou losbarsten 
voor tien oktober, (hds) 
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vm Gemeenteraadsverkiezingen '82 

'K E>£ti BEtIS bEliieuwD 
Of OB COffi/T/£P/iAW£fS 

10 oktober '82: nog 24 dagen 
De beslissende dag nadert met 
rasse schreden: nog een dikke 
drie weken en het is zo ver. De 
lijsten werden het voorbije week
einde neergelegd en vandaag, 
donderdag, worden ze op hun 
geldigheid onderzocht Her en 
der in het Vlaamse land waren 
enkele probleempjes, o.m. met 
het (voor de eerste maal) ge
vraagde nationaliteitsbewijs. Of
ficieel heet dit dokument zelfs 
„bewijs van inboorlingschap". 
Tot onze aangename verwonde
ring stellen wij vast dat in hoe 
langer hoe meer gemeenten de 
VU een eigen lijst indient onder 
het nationale nummer 13 Soms 
komt de VU op m een kartelvorm, 
maar steeds blijven onze kandi
daten duidelijk herkenbaar Ook 
valt het grote aantal scheurlijs
ten op, vooral dan van mensen 
die zich afkeren van de CVP 
Verder zijn er, zoals bij vorige 
gemeenteraadsverkiezingen, een 
aantal ludieke splinterpartijtjes 
die hun kans wagen Het wordt 
op 10 oktober weer een vreemd-
spannende bedoening 

Kristelijke 
eenheid 
Zoals gezegd blijkt dat na een 
vluchtige doorname van de diver
se kandidatenlijsten, heel vy/at kris
telijke scheurlijsten voorkomen 
Te Edegem (de gemeente van Leo 
Tindemans) „Partij Christelijk Poli
tiek Alternatief", te Kalmthout 
„Kristen Demokraten" te Balen 
„Christelijk beleid demokraten", te 
Hoogstraten „Katholieke Gemeen
tebelangen", te Merksplas „Chris-
ten-Demokraten Merksplas", te 
Assenede „Christelijke Volkspartij 
Assenede", te Beersel „Christelij
ke Realistische Partij", te Wevel-

gem „Chnstelijke Welzijnspartij" 
Men moet hierbij weten dat in al 
deze gemeenten reeds een offi
ciële CVP-lijst opkomt In Damme 
gewaagt men zelfs van een „anti-
Coens"-lijst al heet deze partij met 
zo Net zoals in dit koninknjk is er 
onder de CVP-ers geen eenheid 
Hoe zouden zij dan nog machtig 
kunnen blijven' 

Leuk? 
In Horebeke komt een formatie 

op die zich „De Misnoegden" 
noemt Voorwaar een partij waar
uit optimisme straalt In Arendonk 
doet ook „GOED" mee dit staat 
voor „Gemeentebelangen, Open
heid, Eerlijkheid en Demokratie", in 
Brugge „Normaal" een partij van 
kroegbazen en stamineegasten, in 
Aalst „PEEL" „Progrerssieve Eko-
logische Eenheidslijst", m Merch-
tem „DAS" „De Andere Strek
king" en in Rijkevorsel „DvdM" 
„Dorp voor de Mens' Dit kleurnj-
ke amalgaam van allerlei sotter
nieën kan best leuk klinken, ware 
het met dat zo 'n splintergroepjes 
voor een stuk de mogelijkheid 
ontnemen aan mensen die een 
ernstig alternatief beleid wensen 
te voeren zoals bijvoorbeeld de 
Volksunie 

Schoten 
Tijdens een plaktocht werden VU-
plakkers te Bierbeek door een 
hystensche vrouw onder vuur ge
nomen Onze vnenden kwamen er 
met de schrik van af Niettemin 
werd door hen klacht neergelegd 
Misschien is deze schutster fami
lie van de Voer-schutter Het blijft 
hoe dan ook een prachtige propa
gandastunt die misschien beter 
thuishoort in onze rubriek „De 
verbeelding aan de macht i" 

Mijnstad Genk 
De VU-lijst in Genk bereikte ons 
deze week 39 kandidaten met op 
kop een vrouw An Gysen4De-
meester Direkt gevolgd door 
„Stove Jef', volksvertegenwoordi
ger op rust Als lijstduwer fungeert 
senator Rik Vandekerckhove, ge
wezen minister van Wetenschaps
beleid Daartussen een bonte 
groep uit alle soaale groepen van 
Genk vier mijnwerkers (waarvan 
een gepensioneerd), vijf vrouwen, 
zes jongeren, leerkrachten be
dienden, mensen uit de medische 
sektor De volledige kandidaten
lijst vindt u elders in ons blad 

De grijze wijze 
Het weekblad „Het Vnje Waas
land" bloklettert „Sint-Niklase VU 
met sterke kandidaten en beleids
opties naar gemeenteraadsverkie
zingen' Deze titel is terecht en 
juist De lijst wordt immers getrok
ken door een biezonder sterk drie
tal „ere-senator en gewezen Euro
parlementariër Maurits Coppie-
ters, senator Nelly Maes en volks
vertegenwoordiger Jan Verniers 
Alle leeftijden, alle standen en be
roepen zijn er op vertegenwoor
digd Het feit dat drie figuren van 
nationaal belang deze lijst aanvoe
ren moet gezien worden als een 
teken van het grote belang dat de 
VU hecht aan de gemeentepoli
tiek ZIJ willen geen schaduw wer
pen op de andere kandidaten die 
stuk voor stuk waardevolle figu
ren zijn De VU-lijst is bevolkt met 
personen, die door beroep, studie 
of ervanng in een bepaald aspekt 
van deze samenleving sterk on
derlegd zijn Een ideale kombmatie 
van deskundige en populaire men
sen „Hoe tainjker de VU in de 

Vlaamse gemeenteraden verte
genwoordigd IS, des te sterker zal 
de weerslag voelbaar worden op 
staatsnationaal vlak", zo werd ge
zegd door VU-voorzitter Roger 
van Ranst En of hij gelijk heeft 
Voor Maunts Coppieters, de wijze 
(ietsje gnjze) en chansmatisdie 
politicus wordt het een terugkeer 
tn de aktieve politiek Coppieters, 
62 jaar jong, is thans reeds ge
meenteraadslid in de hoofdstad 
van het Waasland Wordt hij 
straks vereerd met een sjerp •? 
Veel sukses Maunts en de volledi
ge VU-ploeg< 

Vrouwen en... 
Tijdens een perskonferente werd 
de campagne „Man en vrouw sa
men voor een beter beleid Stem 
vrouw" toegelicht en meteen ook 
gelanceerd 
Het IS de allereerste keer in de 
Belgische geschiedenis dat een 
dergelijke aktie, op initiatief van de 
regering en in samenwerking met 
de Nationale Vrouwenraad, op het 
getouw wordt gezet De opzet is 
het zeer lage percentage vrouwen 
in de gemeenteraden en dus ook 
in de schepenkolleges op te drij
ven ter gelegenheid van de ge
meenteraadsverkiezingen van 10 
oktober 
Meer dan 90 % van de gemeente
raadsleden zijn mannen en maar 
12 vrouwen zijn in dit land burge
meester, hoewel de vrouwen 
reeds sedert 1921 stemrecht voor 
de gemeenteraden hebben 
Deze toestand is al herhaaldelijk 
betreurd, maar dat gebeurde tel
kens als de gemeenteraadsverkie
zingen achter de rug waren Dan is 
het uiteraard te laat Vandaar dat 
het Ministeneel Komitee voor de 
Status van de Vrouw, de beslis
sing nam om in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
10 oktober een campagne te voe
ren ten gunste van de vrouw 
Dank zij moderne media-technie-
ken zullen de vrouwelijke kandida
ten voor deze gemeenteraadsver
kiezingen wekenlang extra in de 
kijker lopen 

man en vrouw 
samen 

voor een beter 
beleid 

SW» 

vrovw 

Een campagne echter die met te
gen de mannen gericht is De 
basisgedachte is dat mannen en 
vrouwen samen aan het beleid 
moeten werken, maar dat kan 
maar als het aantal verkozen vrou
wen in de gemeenteraden groter 
wordt en in beter evenwicht met 
het aantal mannen wordt ge
bracht 

...gemeenteraads
verkiezingen 
In samenwerking met Binnenland
se Zaken en het Gemeentekrediet 
van België werd een tweevoudige 
aktie op het getouw gezet, 
— affiches en stickers zijn aange
maakt en worden door de Natio
nale Vrouwenraad verspreid, 
— op radio en televisie zullen 

regenngsverklanngen worden uit
gezonden onder de vorm van — 
respektievelijk — korte slagzinnen 
en spots 
Dit initiatief is in eerste instantie 
van informatieve aard 
Want het is met normaal dat de 
vrouwen die 53 % van de bevol
king vertegenwoordigen slechts 
9,24 % van de leden van de ge
meenteraden tellen, 6,4 % in de 
schepenkolleges en 2,01 % van 
de burgemeesters Deze laatste 
vertegenwoordiging is nog kleiner 
dan die in het parlement 
Het IS duidelijk dat op het gemeen
telijk vlak in het biezonder, de 
problemen beter opgelost kunnen 
worden door vrouwen en mannen 
samen want deze problemen be
treffen het dagelijks teven van 
elke burger m zijn naaste omge
ving 
Oe VU steunt dit initiatief volledig 
en hoopt oprecht dat er straks 
méér vrouwelijke mandatanssen 
de Vlaamse gemeentehuizen be
volken én versterken 
Het komt ons echter nogal hypo-
knet over dat precies deze rege-
nng haar volle medewerking heeft 
toegezegd aan dit lovenswaardig 
initiatief geen enkele vrouw be
kleedt immers een ministeneel de
partement Indien het deze CVP-
PVV-koalitie werkelijk menens 
zou zijn wat belet hen dat een 
vrouw (of beter nog meerdere 
dames) tot minister te promove
ren 
Mooie woorden, dat wel maar 
daden? 

Eerlijk-heerlijk 
De VU-Kontich-Waarloos pakt uit 
met een gedurfde slogan en een 
sterk programma „Eerlijke men
sen Voor Uw heerlijk Kontich-
Waarloos" Een verjongde Volks-
unielijst Met de klemtoon op 
volks de gewone man, de basismi-
litant en de huismoeder komen 
ruim aan bod En je voelt het de 
geestdrift is er Ruim een maand 
vóór de verkiezingen hingen er 
reeds borden en spandoeken en 
verschenen de raamaffiches 
Deze dynamische, idealistische 
ploeg wordt aan de bevolking 
voorgesteld op zaterdag 18 sep
tember om 19 u in zaal „Alcazar" 
ter Mechelsesteenweg Dit ge
beurt door niemand minder dan 
gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz Van harte welkom' 

Student 
en docent 
De VU-lijst van Groot-Leuven is 
klaar Wat opvalt aan deze kandi
datenlijst IS de bonte en geslaagde 
samenstelling van oud en jong, 
vrouwen en mannen, bedienden, 
arbeiders, handelaars en werk
gevers En, hoe kan het ook an
ders, de VU hield terdege reke
ning met dat eeuwenoude en bie
zonder eigen-aardige aspekt van 
Leuven de studentenwereld Op 
de lijst staan immers, naast een 
studente, liefst drie hoogleraren 
Aan ,more brains" schijnt het bij 
de VU van Leuven met te ontbre
ken Een vermelding verdient ook 
mevrouw Mane-Louise Bruele-
mans-Buccauw een eenvoudige, 
maar zo onmisbare „vrouw bij de 
haard" Veel sukses' Ook me
vrouw Irene Schellekens-Peeters 
hoort er best thuis zij is depot-
houdster van de Lotto-Toto Hope
lijk brengt zij ons ook verkiezing-
sgeluk 'Verder trekt de gekende 
letterkundige Eugeen Van Itter-
beek (tevens losse medewerker 
van WIJ) de lijst aan en valt de 
grote aanwezigheid op van entoe-
siaste jongeren Bovendien wordt 
deze lijst verrijkt met 14 vrouwen 
( = 33 %), waarvan 9 bij de eerste 
twintig 
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„De verbeelding 
aan de macht" 

geert 
uan 

moorkr 

T3 t/u . Aa/twUua/ /"• ' ' 

Onze rubriek begint stilaan sukses 
te kennen. Wij ontvingen reeds 
een aantal kiesfolders of andere 
propagarKiamiddelen. Wi j kozen 
er voor u enkele uit Jammer ge

noeg gaat een stuk van het effekt 
verloren door het feit dat wij geen 
kleurafdrukken kunnen maken. 

Wi j kijken uit naar uw vondsten... 

Deze zelfklever met het toekomstige 
schild van onze fusiegemeente wordt 

U harteli|k aangeboden door de 
VOLKSUNIE van Groot-TERVUREN 

OP10.0KTOBER 1982 STEMT U 

Volksunie 
voor een vlaamsgericht beleid 

voor een doorzichtig beleid met 
ruime inspraak 

•rfRlult-nffditajl 

Arteveldestad... 
Ook in Gent barstte de kiesstrijd 
los. Zoals bekend heerst daar 
sinds lang een rooms-rode koalitie 
(CVP-SP)... die nu echter op sprin
gen staat. Vandaar dat 10 oktot>er 
wel eens een politieke aardver
schuiving zou kunnen veroorza
ken in deze stede. Temeer dat de 
V U aldaar naar voren treedt met 
een vernieuwde en versterkte lijst. 

Lijstaanvoerder is uittredend ge
meenteraadslid en architekt Guido 
Deroo. Bouwt hij straks met de 
VU een nieuwe s t a d ' Verder 
staan op deze lijst mensen van 
allerlei slag.. maar allen gedreven 
door diezelfde droom, datzelfde 
doel: „Werk en welvaart in Gent, 
door een zuinig en efficiënt be
leid!" Naast de uittredende raads
leden, volksvertegenwoordiger 
Frans Baert, senator Oswald Van 

De Ronde 
van 

GENT 
Fietsen is weliswaar 

gezond maar is het 
ook nog veilig? Dat zal 
de gemeentevaderen 
een zorg wezen... 

be nieuwe verkeers
regeling voor de bin
nenstad houdt vrijwel 
geen rekening met de 
fietsers. 
'n Burgemeester én 
zijn Schepenen ver
plaatsen zich immers 
alleen per auto... 

Een fiets stinkt niet, 
veroorzaakt geen 
lawaaihinder en vraagt 
maar weinig parkeer
ruimte. 

Zondag 
26 september 1982 
rijdt de Volksunie de 
Ronde van Gent en 
domineren de twee-
wielers de straat van 
10 tot 12.30 uur 
Aankomst aan het 
E.CW.-gebouw 
(Zuidpark). 

Rugnummers kun
nen afgehaald worden 
op het Volksunie
secretariaat, 
Bennesteeg 2, Cent, 
tel. 091/237098. 

De fietsers laten 
massaal van zich horen. 
Wie de fietsbel niet 
horen wil zal het zon
dag 10 oktober voelen... 

Fietsers zijn ook 
kiezers 

M^ 
VU-verkiezIngskongres: 19-9-'82 

Hét treffen van al de VU-kandidaten 
Het Volksunieverkiezingskongres voor de koipende gemeenteraadsverkiezingen gaat door op 
zondag 19 september om 14 u. 30 in het koncert- enleatergebouw De Singel, Desguinlei 25 te 
Antwerpen. 

Het kongres wordt voorgezeten door partijbesttiurslld Frans Kuijpers, voorzitter arr. Antwer-
. pen. 
VUJO-voorzitter Joris Roets spreekt een „oproep tot de jeugd ' u i t Verder spreken provincie-
en gemeenteraadslid Huguette De Bleecker-Ingelaere, kamerlid Paul Van Grembergen 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 W/c Anciaux de slottoespraak houdt 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de groep Zakdoek, 
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. 

Hoe komt u aan „de singel"? 
Met de wagen: 

# Komende van de E10 uit 
de richting Breda op/ de Ring 
de afslag 4 „Berchem" ne
men en vanaf daar de weg
wijzers „Singel Zuid" volgen. 
# Komende van de E3 uit 
de richting Turnhout of de 
E39 uit de richting Hasselt 
de Ring in de richting Gent 
volgen en verder de wegwij
zers Singel Zuid. 
# Komende langs de oude 
weg vanuit de richting Lier 
of Mechelen vanaf de Grote 
Steenweg te Berchem de 

wegwijzers „Singel Zuid" 
volgen. 
• Komende van de E10 uit 
de richting Brussel de weg
wijzers „Antwerpen-Cen-
trum" volgen. Bij het verla
ten van de Craeybeckx-tun-
nel bij de verkeerslichten 
links afslaan in de richting 
„Singel Zuid". 
# Komende van de A12 uit 
de richting Boom na de via-
dukt van Wilri jk rechtdoor 
rijden in de richting Antwer
pen, dus niet de tunnel in. 
Voorbij het Bouwcentrum 
rechts af. 

# Komende van de E3 uit 
de richting Gent voorbi j de 
Kennedytunnel afslag 5 
„Berchem, Wilri jk" volgen. 
Er zullen overal „Volksunie"-
pijlen aangebracht worden, 
zodat U, vanuit welke rich
ting ook steeds op de goede 
weg gezet wordt naar „De 
Singel". 

Met de trein: vanaf Antwer
pen Centraal in het metro
station op de Keyzerlei tram 
in de richting Hoboken ne
men. Deze rijdt u tot aan „De 
Singel". 

Ooteghem en een aantal provin
cieraadsleden valt ons ook de 
sympatieke verschijning op van 
o.m. Carla Brion (vrije medewerk
ster aan WIJ), Huguette De Bleec-
ker en Lieve Jolie (die op het vlak 
van de vrouwenemancipatie en in 
het FVV hun sporen verdienden), 
muzikante Kathelijne Delrue, Sid-
mar-metaalarbeider Hendrik Ver-
besselt TAK-voorzitter Ene Crom-
melynck, Johan Beke (direkteur 
van het vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel), enz... Stuk voor stuk 
overtuigde idealisten die, zonder 
veel woordenkramerij, opkomen 
voor een betere wereld, een mooi
er Gent 

... en 
kiespropaganda 
Wij ontvingen van de VU-Groot-
Gent reeds twee erg knappe ver
kiezingspamfletten op kringloop
papier. Verzorgd en origineel. Kort 
en bondig, maar duidelijk, wordt 
het programma toegelicht Mooi 
verlucht met andere foto's en in
slaande, eigentijdse tekstjes ma
ken van deze propagandamidde
len echte pareltjes. 
Er wordt zelfs een heuse „Ronde 
van Gent" gereden (zie foto) en 
vrijdag 24 september gaat er een 
kiesvergadering door in het Inter
nationaal Congrescentrum (ICC) 
te Gent. Sprekers zijn Vic An
ciaux, voorzitter, en Guido Deroo, 
lijstaanvoerder. U kunt er kennis 
maken met alle kandidaten en de 
ingang is kosteloos. Aanvang 
20 uur. 

Eén partij 
Eén man 
In de Limburgse faciliteitenge
meente Herstappe werd slechts 
één lijst ingediend. Met als gevolg 
dat daar geen verkiezingen dienen 
gehouden te worden: alle kandida
ten ü\r\ dus verkozen en onder 
hen dienen de mandaten dan maar 
verdeeld. 
Elders in het. land komen hier en 

daar éènmanslijsten op. Het wordt 
wel problematisch wanneer deze 
lijst twee verkozenen haalt 

„Voer-
belangen r r 

In de Voerstreek is ondertussen 
ook de kiesstrijd begonnen. Er 
werden vier lijsten neergelegd. 
Een Vlaamse eenheidslijst onder 
leiding van de 30-jarige Hubert 
Broers, wordt versterkt door twee 

VU-bestuursleden: Mia Vandeper-
re (3de plaats) en Ernest Walpot 
De lijst „Retour a Liége" wordt 
aangevoerd door Jean-Louis Do-
demont Als lijstduwer fungeert 
daarop niemand minder dan... ben
deleider José Happart Wanneer 
de Franstaligen in de Voerstreek 
dergelijke heethoofdige idioten op 
hun lijst toelaten... nou ja, dan 
ontbreekt er wel iets in die boven-
kamertjes. Of zoeken zij werkelijk 
konflikten? En het is al begonnen. 
Zondagnacht werden de ruiten 
ingegooid van een Vlaamse kandi
daat 

Aktie 
„Hart van Brabant" 

Overal i» Vlaanderen is de verkJeiiinf ssWfd losgebarslen 
mdst In d« Vl«am»» m«dgsni«>8nt»« rmé Bra$«6l «n in d« 
hoofdstad zelf is het ««rrè vm ««« 9«tt>8kkell|ke b«da«Ktoa. 
Daarom heeft de Volk^ösie de aktl» ,^ftrt va» Srabanf op 
f»öt«ö g*i€f eft wil ^aarmfeft fi*m«8 mz««ïeté» <m de 
v6|'kiezïngsca»«|>«9«e liilwrtïe Qr&bmi eep stevige «lean te 
g*y«ft Öe omhallflg t||d««* héi Jangsie VU-köAgres te 
Arrtwerpe» wm hef «*»rtic»{fer dat va» weels tot week «toet 
9 ^ » i ^ ' - I v̂> 
„WU^zeï-s, VÜ-afdélNsl». »y«i|3«ts»pten die echt willen 
dat Vlaandei«%.«laBd h f i ^ i «n- v o o ^ ^ ^ ^ s l ^ ftet hart van 
Brabant kunnen aatvdei4<H>»'ö^-»^»ï^^fbi igaan. Vandaag 
nog storten voor d1«%;^^,J|6^v van Brabant" op nr. 
435-0259601-12 van V o l k ^ ^ - B a r r i k a d e n p l e i n 12 te 1000 
Brussel. 

Totaal eerste lijst 69.552 

V., 1040 Brussel , 1.000 
J.V.T., Berchem : I.OOO 
VU-Bree , ' 5.000 
P.P., Kapelle-op<len-Bos .! 1.000 
G.K., Liedekerke i 1.000 
J.B., Geel 2.000 
G.D.K., Ninove 1.000 
R.R., Voorde i .(XX) 
L, Oostende 500 
VU-Zoersel 500 

Totaal tweede lijst 83.552 
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m Onze wereld 

Taaie Deng houdt China's 
teugels stevig in handen 
„Het heeft weinig belang of een kat wit of zwart is, als ze maar muizen 
vangt", zo zei Deng Xiaoping ooit en die uitspraak kwam hem zwaar te 
staan tijdens de Kulturele Revolutie toen hi| m 1967 m ongenade viel 
en uit de parti) werd gezet wegens „ondermi|nende aktiviteiten" en 
„pogingen om kapitalistische produktiemetodes te herstellen" Dat 
belette niet dat de taaie, stri|dlustige Deng, die altijd een groot talent 
om te overleven toonde, vanaf 1976 opnieuw aan de top kwam en de 
voornaamste hguur was op het twaalfde partijkongres dat begin deze 
week in Peking afliep 

De grote verrassing op dat kon-
gres was dat de 78-jarige Deng en 
andere bejaarde leiders zich niet, 
zoals algemeen was aangekon
digd, terugtrokken naar een rol op 
het tweede plan, nl een „Advize-
rende Raad", om plaats te maken 
voor „jongeren" (een term die in 
China toch nog altijd slaat op 
mensen van zestig en meer), maar 
hun zetels m het pohtburo behiel
den Blijkbaar oordeelde Deng dat 
de partij- en regenngstop nog on
voldoende eensgezind op zijn 
pragmatische golflengte zat om de 
teugels uit handen te geven 
Dat China's huidige sterke man 
zijn twee periodes van officiële 
ongenade (1967-1973 en 1966-
1977) niet zoals vele anderen met 
de dood moest bekopen dankte 
hij aan een kombinatie an „quan-li", 
politieke macht en „shi-h", per
soonlijk prestige en invloed, dat hij 
opbouwde door zijn werk voor, 
tijdens en na de Chinese revolutie 

Heel heel 
verstandig 

Deng werd in 1904 geboren 
in een rijke familie in de pro
vincie Sechuan en woonde 
van 1920 tot 1925 in Frankn/k 
waar hij zich aansloot bij de 
Chinese kommunistische 
partij Terug in China toonde 
hij zich een zeer efficiënte 
ondergrondse politieke orga-
nizator, werd een snel rijzen
de politieke kommissaris in 
het Rode Leger en bewees 
dat hij aan zijn intellektuele 
talenten ook grote moed en 
doorzicht in de oorlog paar
de 
Vijf jaar na de kommunisti
sche overwinning, in 1954 
werd Deng algemeen partij-
sekretans Zijn betrekkingen 
met Mao, die ooit tegen 
Kroesjtsjev zei dat, dat kleine 
mannetje daar heel. heel ver
standig" was, waren nooit erg 
gemakkelijk Wegens zijn 
kleine gestalte lijdt Deng aan 
een soort Napoleon-comphx 
en een grote geldingsdrang 
en Mao klaagde ooit dat 
„Deng mij behandelt als een 
overieden voorouder" 

Hoewel Deng Xiaoping nu als een 
pragmaticus wordt beschouwd 
stond hij destijds (uit overtuiging 
of opportunisme'') achter alle gro
te maoïstische ondernemingen die 
hij nu als evenzovele blunders 
beschouwt de plattelandscommu-
nes, de Grote Sprong Voorwaarts 
en de politieke zuivengnen Zijn 
gebrek aan entoesiasme voor de 
kulturele revolute, die China <n 
een jarenlange chaos stortte, 
moest hij bekopen met uitstoting 
uit de partij en verbanning naar 
een provinciegat Dat Deng die 
periode in elk geval overleefde 
dankte hij aan het net van relaties 
die hij in partij, bureaukratie en 
leger had opgebouwd waardoor 
hij door oude vrienden beschermd 
werd In 1973 dook hij weer op 
maar dne jaar later verloor hij 
even de stnjd tegen de Bende van 
Vier die de maoïstische erfenis 
ongeschonden wilde bewaren In 
juli 1977 was Deng, die ditmaal niet 
uit de partij gestoten was, er ech
ter weer, sterker dan tevoren, en 
ging met groot geduld en taktisch 
doorzicht aan het werk om zijn 
vijanden uit te schakelen Iets 
waar hij biezonder goed in slaag
de De Bende van Vier werd tot 
lange gevangenisstraffen veroor
deeld (mevrouw Mao kreeg de 
doodstraf die echter niet voltrok
ken werd), hun aanhangers wer

den uit de partij- en regeringstop 
weggewerkt en Hua Guofeng die 
bij testament van Mao was be
noemd, verloor opeenvotgens zijn 
ambten van partij- en regeringslei
der en raakte op het jongste kon-
gres ook zijn zetel in het politburo 
kwijt Tegelijk plaatste Deng zijn 
eigen aanhangers op sleutelpos-
ten, zoals partijleider Hu Yaobang 
— op het jongste kongres is het 
ambt van partijvoorzitter afge
schaft en kreeg Hu opnieuw de 
oude titel van sekretaris-generaal 
van de partij — en premier Zhao 
Ziyang Tevens voerde Deng zui-
venngen door in regering en bu
reaukratie om het bewind van het 
land te stroomlijnen en efficiënter 
te maken 

Deng blijft immers bij zijn overtui
ging dat de kleur van een kat 
minder belangnjk is dan haar ver
mogen om muizen te vangen 

Voor China moet dan ook ekono-
mische ontwikkeling, en met ideo
logische geschillen, in zijn optiek 
op de allereerste plaats komen En 
bij benoemingen moet opleiding 
en talent, en met revolutionair 
vuur zoals in de kulturele revolutie 
het geval was, de doorslag geven 

Ook de gelederen van de partij 
moeten volgens hem, na regering 
en bureaukratie, op grond van die 
pnnciepen uitgezuiverd worden, 
maar zijn plan om vooral de miljoe
nen leden die zich tijdens de kultu
rele revolutie bij de partij voegden 
grondig te gaan kontroleren 
schijnt op het jongste kongres op 
meer verzet dan was verwacht te 
zijn gestoten Vele nationale en 
plaatselijke partijbonzen vrezen 
immers voor het eigen politieke 
vel 

Deng slaagde enn zijn optreden 
ook een partij-ideologische basis 
te geven In juni van vong jaar pu
bliceerde de Chinese KP een bui
tengewoon belangnjk dokument 
waann de waarde van Mao als 
revolutionair en verzetsleider 
werd onderstreept maar waann 
zijn hele carnere na 1956 als „tragi
sche vergissingen' werd afge
daan Avonturen als de Grote 
Sprong Voorwaarts en de Kultu
rele Revolutie hebben dus officieel 
afgedaan Door zijn benoenrungs-

politiek, zijn zuivenngen en het zelf 
vasthouden aan een hoog politiek 
ambt (op het jongste Partijkon
gres behield hij het machtige voor
zitterschap van de militaire kom
missie van de partij) probeert 
Deng Xiaoping, die met zijn 78 jaar 
mets van zijn doorzicht en strijd
lust verloren heeft, van de door 
hem ingezette pragmatische lijn 
een onomkeerbare ontwikkeling 
te maken, die ook na zijn dood zal 
standhouden 

H Oosterhuys 

Dalla Chiesa's opvolger krijgt meer volmachten 
Het Italiaanse parlement heeft on
gewoon snel een wet ter bestnj-
ding van de maffia geodgekeurd 
Lidmaatschap van, of medewer
king met de maffia of gelijkaardige 
broederschappen wordt strafbaar 
met twee tot vijftien jaar gevange
nis De fX)litie knjgt ruimere be
voegdheden om telefoons af te 
luisteren, bankrekeningen te kon
troleren en verdachten aan te hou
den, waarbij een parlementskom-
misie moet toezien dat er geen 
misbruik van deze wet wordt ge
maakt 

Blijkbaar heeft de Italiaanse rege-
nng konklusies getrokken uit het 
gejouw waarop haar leden door 
omstaanders werden onthaald 
toen ze de begrafenis van gene
raal Dalla Chiesa die op 3 septem
ber in Palermo werd doodgescho
ten, bijwoonden Pers en publiek 
hebben vragen gesteld over de 
onvoldoende bescherming van 
Dalla Chiesa, die na zijn suksessen 
in de terreurbestnjding als prefekt 
naar Palermo was gestuurd om de 
Saliaanse maffia aan te pakken 
en over de vveigenng van bepaal
de ministeries (om Binnenlandse 
Zaken) om Dalla Chiesa de \/ol-
machten te geven waar hij om 
verzocht had De generaal volgde 
in zijn bestnjding van de maffia het 
spoor van ,de enige getuigen die 
niet kunnen worden geïntimideerd 
of doodgeschoten" nl de financië
le konnekhes tussen de maffiosi 
en gevestigde instellingen de ka
nalen waarlangs maffia-fondsen 

worden schoongewassen en in 
„respektabele" banken en bedrij
ven terechtkomen Daarom wilde 
hij de mogelijkheid om zijn onder

zoek ook buiten Sicilie in heel Italië 
met de nodige volmachten te kun
nen voeren daar ook de konnek-
ties van de maffia ver buiten Sicilie 

reiken Maar een aantal mensen 
aan de politieke top leken er wei
nig op gebrand de onkreukbare 
generaal die volmachten te verle
nen Ook daar bestaan immers 
nauwe banden met de maffia De 
zoon van Dalla Chiesa, een univer
siteitsprofessor heeft er trouwens 
openlijk de Siciliaanse kristen-de-
mokratie van beschuldigd verant
woordelijk te zijn voor de moord 
op zijn vader 

Blijkbaar wil de regering aan de 
opvolger van Dalla Chiesa in Pa
lermo, de 60-jange Emanuele de 
Francesco die de binnenlandse 
geheim dienst leidde en uitzuiver
de na het schandaal van de P2-
loge nu wel alle vereiste volmach
ten geven Dat zal ook nodig zijn 
als de Francesco de nodige mede
werking van de plaatselijke bevol
king wil krijgen Pas als de Sicilia-
nen de indruk hebben dat de 
regenng met alleen iets wil maar 
ook iets kan doen tegen de maffia 
zullen ze de wet van de omerta 
(het stilzwijgen) durven doorbre
ken Tot nog toe is de schnk voor 
de maffia heel wat groter dan het 
vertrouwen in de maffiabestrijder 
Dat ondervindt ook de politie van 
Palermo in haar onderzoek naar 
de moord op Dalla Chiesa en zijn 
vrouw BIJ de zowat tweehonderd 
omwonenden van de plaats van 
de moord stuit ze steeds op het
zelfde antwoord niemand heeft 
iets gezien niemand heeft iets 
gehoord 

HO 
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Onze wereld m 
PvdA wint, maar Den Uyl 

daarom nog niet premier 
In de Nederlandse parlementsver
kiezingen werd de PvdA van Joop 
den Uyl opnieuw de grootste partij 
van het land met 30 t h van de 
stemmen en 47 zetels (een winst 
van drie) in de Tweede Kamer 
Dat sukses van de Partij van de 
Arbeid die zware verhezen leed in 
de gemeenteraadsverkiezingen 
was door de opiniepeilers aller
minst voorzien maar het betekent 
zeker nog met dat Ome Joop de 
volgende bewoner van het Cats-
huis wordt Als Den Uyl in een for
matie-opdracht wil slagen moet hij 
een akkoord vinden met het kris-
ten-demokratische CDA van uit
tredend premier Dnes van Agt dat 
drie zetels (van 48 naar 45) ver

loor Van Agt heeft echter een 
sterke troef in de mouw dank zij 
het grote sukses van de liberale 
VVD (van 17 3 naar 23 t h van de 
stemmen en van 26 naar 36 ze
tels) zou een CDA-VVD-koalitie 
een komfortabele meerderheid in 
de 150 zetels tellende Tweede 
Kamer hebben Verwacht kan dus 
worden dat Van Agt zijn gebruike
lijke spel zal spelen nl van de 
PvdA zoveel toegevingen inzake 
het regeringsprogramma eisen 
dat die partij dat met kan slikken 
en uit de boot stapt 
Den Uyl kan met over een dergelij
ke troef beschikken De linkslibe-
rale Demokraten 66 maakten im
mers een ware tuimeling van 11,1 

VERKIEZINGEN VOOR DE TWEEDE KAMER 
Zetelverdeling 

1981 

D'66 

Gejuich bij VVD-leider Ed Nijpels, het verlies van 1981 werd weer 
goedgemaakt 

naar 4,3 t h van de stemmen en 
van 17 naar 6 zetels Een dergelijk 
verlies is weinig verbazingwek
kend D'66 IS typisch het soort 
partij dat winst maakt als de kie
zers hun onvrede over de geves
tigde partijen willen afreageren 
maar die steun even snel weer 
verliest door een totaal gebrek 
aan een duidelijk politiek profiel 
Het onverwachte sukses van de 
PvdA IS o m toegeschreven aan 
haar verzet tegen de installatie op 
Nederlandse bodem van 48 Crui
se-raketten in het kader van het 
modernizeringsbesluit van de 
NAVO van december 1979 Die 
kwestie is het onderwerp van een 
aanzienlijk politiek debat in Neder
land en de oproep van het Inter
kerkelijk Vredesberaad om voor 
partijen te stemmen die tegen 
deze installatie gekant zijn kan 
een rol hebben gespeeld, vooral 

ten nadele van het CDA Daarte
genover staat echter dat de partij 
die het openlijkst voor opvolging 
van het NAVO-besluit opkomt, de 
VVD, de spectaculairste winst 
heeft gemaakt 
Het Nederlandse rakettenbesluit, 
waarop de NAVO-bonzen met 
groeiend ongeduld wachten, zal 
ongetwijfeld een aanzienlijke rol 
spelen in de formatiebesprekin
gen Ook als er een nieuwe CDA-
VVD-koalitie komt, zou Van Agt 
ervoor kunnen terugschrikken in 
te gaan tegen meer dan een derde 
van de Nederlandse kiezers Maar 
het laat zich aanzien dat vooral de 
sociaal-ekonomische politiek, 
waarbij Van Agt en zijn partij 
willen doorgaan met hun sober-
heidsbeleid dat o m het mes zet in 
de sociale uitkeringen, de grootste 
struikelblok voor een PvdA-CDA-
koalitie zal worden H.O. 

„Duitse Belgen? Ken ik niet!" 
Vlaams-Nationale Standpunten nummer 9 is van de pers 

De brochure „Duitse Belgen? 
Ken Ik niet!" werd geschreven 
door Josef Dries, partijbestuurs-
en provincieraadslid van de Partei 
der Deutschsprachigen Belgier, 
de PDB 
Josef Dries, historicus van oplei
ding, schetst in deze brochure het 
ongenoegen van deze „Duitsers 
van Belgische nationaliteit" 
Het Duitse taalgebied werd hier 
beperkt tot wat men gemakkelijk-
heidshalve de „Oostkantons" of 
de streek van Eupen-Sankt Vith 
noemt 
De auteur beschrijft de moeilijke 
overgang „van Prins naar Belg' 
het onbegrip van „Grootbelgische 
annexionisten", de vervalste volks
raadpleging van 1920, het anti-
Duitse en frankofiele Belgicisme, 
het tragische lot van de periode 
tussen de twee wereldoorlogen, 
het tragische lot van de streek 
tijdens en na de tweede wereld
oorlog 
Josef Dries besteedt logischerwij
ze veel aandacht aan de verfran-
sing van zijn streek, de droevige 
gevolgen van het verfranst onder
wijs, de diskriminerende taalwet
ten in het rechtswezen Als militant 

en bestuurslid van de PDB bezint 
de auteur zich evenwel met alleen 
over het politieke statuut van zijn 
gebied, doch tevens over de be
tekenis van het „Duits zijn" 
Zoals Josef Dries m de inleiding 
stelt, was het met de bedoeling 
een objektief histonsch relaas op 
te tekenen 

Gewild en bewust neemt de au
teur geëngageerde politieke en 
persoonlijke standpunten m 

Aangezien Josef Dries de zaken 
bij hun naam durft te noemen, 
bevat deze brochure verrassende 
informatie en blijft ze aktueel 
„Vlaams-Nationale Standpunten" 

BON 
Mevrouw / De Heer 

Adres 

bestelt hierbij ex van ,Duitse Belgen' Ken ik nieti" (50 fr) 
stort op onze rekening / voegt een check bij / voegt een overschrij-, 
vingsformulier bij 
abonneert zich op Vlaams-Nationale Standpunten en ontvangt de ne
gen reeds verschenen nummers 

De nieuwe abonnee • stort op onze rekening (435-0259801-18) 
• voegt een check bij 
• voegt een overschnjvingsformulier bij 

Ï 

IS een uitgave van het Vlaams-
Nationaal Studiecentrum 
U kan dit nummer bestellen op het 
VNS-sekretariaat, Barnkadenplem 
12 te 1000 Brussel (tel 02/ 
2194930) 
De prijs van de afzonderlijke num
mers bedraagt 50 fr , te storten op 
rekening 435-0259801-18 van het 
Vlaams-Nationaal Studiecentrum 
Het IS echter voordeliger U te 
abonneren' 
Een abonnement (tien nummers) 
kost immers slechts 350 fr 
U ontvangt dan meteen de negen 
reeds verschenen nummers 

Hoe abonneert u zich"? 

* U vult onderstaande strook in 
en stort op onze rekening De 
strook zendt U naar „Vlaams-Na
tionale Standpunten". Barnkaden
plem 12 te 1000 Brussel 
if U zendt ons de strook toe en 
voegt een check ter waarde van 
350 fr bij 
* U zendt ons de strook toe en 
voegt een overschrijvingsformu
lier bij ter waarde van 350 f r 

De afzonderlijke nummers kan U 
op dezelfde wijze bestellen 

De wereldbevolking is ook de 
afgelopen 25 jaar sneller toe
genomen dan ooit het geval 
IS geweest Maar niettemin is 
er een lichtpuntje voor het 
eerst is het percentage van 
de globale bevolkingsaan-
groei aan het vertragen Tot 
die bevinding kwam de bevol
kingskommissie van de Ver
enigde Naties die in haar 
jongste studie aankondigt dat 
de wereldbevolking in het 
jaar 2000 „slechts" 6,1 miljard 
mensen zal tellen (1,6 miljard 
meer dan vandaag) in plaats 
van de 7,5 miljard die enkele 
jaren geleden nog voorspeld 
werden 

Recept 

tegen 

overbevolking: 

meisjes 

naar 

school sturen 

Die vertraging is te danken 
aan het stilaan toenemende 
sukses van programma's 
voor geboortenregeling in tal 
van ontwikkelingslanden 

De opmerkelijkste resultaten 
werden geboekt in twee lan
den die — zeer uiteenhpen-
de — uitgebreide program
ma's voor geboortenkontrole 
ingevoerd hebben Cuba, 
waar het geboortencijfer tus
sen 1965 en 1980 daalde met 
47 th en China, waar het 
tussen 1971 en 1979 met 67 
th daalde In de volgende, 
groep, waar een afname van 
tussen de 15 en 20 th in het 
geboortencijfer plaatsvond, 
bevinden zich India, Thailand, 
Maleisië, Indonesië, Zuid-Ko-
rea, Colombia en Chik Het 
enig kontinent waar tot nog 
toe geen enkel resultaat te 
mekien valt is Afnka, terwijl 
ook in heel wat islamitische 
landen om religieuze redenen 
pogingen tot geboortenrege
ling op grote weerstand stui
ten 

Het meest opmerkelijke ge
geven in de VN-studie «s de 
rechtstreekse band die er 
vast te stellen valt tussen het 
onderwijsniveau van de moe
der en het kinderaantal. Dat 
verband is het sterkst in La-
bjns-Amenka maar ondanks 
vananten blijkt op elk konb-
nent dat vrouwen die middel
baar onderwijs hebben geno
ten gemiddeld twee tot dne 
kinderen minder hebben dan 
vrouwen die geen of zeer 
weinig onderwijs hebben ge
had 

De konklusie van het VN-
rapport IS dan ook dat uiter
aard alle regenngsprogram-
ma's van voorlichting, het ter 
beschikking stellen van con
traceptieven ed moeten 
worden voortgezet maar dat 
de beste investenng om 
overbevolking van deze aard
bol tegen te gaan enn bestaat 
kleine meisjes nam' school te 
sturen 

HO 
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Corsica -. nieuwe hoop voor het Europa-der-Volkeren? 
Het Deens Instituut IDeX Danske 
Selskab, een door de Deense 
Staat betoelaagde informatie- en 
vormingsinstelling) richtte tus
sen 29 augustus en 3 september 
'82 haar 6de Konventie in te 
Kopenhagen over het Europa
der-Regio's. Dat klinkt officieel 
minder gevaarlijk dan het „Euro
pa-der-Volkeren"- Eens te meer 
was de Folketinget — het Deen
se Parlement — demokratisch 
geopend voor deze studiedagen, 
waar federalisten, volksnationa
listen èn regionalisten uit de 
Franse, Italiaanse, Portugese, 
Spaanse, Zwitserse en Belgi
sche staten mekaar ontmoetten. 
Bij die gelegenheid hadden wij 
de kans om uitvoerig met Mr. 
Lucien Felli — Corsikaans advo-
kaat ce Parijs en nieuw-verkoze-
ne in de Corsikaanse Autonome 
Raad — te praten over de eerste 
demokratisch georganizeerde 
verkiezingen in Corsica. (De 
deelnemers aan de Volkshoge-
schoolreizen op Corsica zullen 
zich nog wel de heer Felli herin
neren door zijn merkwaardige 
rede over het Corsikaans natio
nalisme in Europa.) 

Stervend volk? 
In „WIJ" van 18 en 30 december 
1980 hebben v̂ /ij uitvoerig de toe
stand en de strijd van het Corsi
kaanse volk beschreven. Men kan 
onopvallend, zelfs spottendenwij-
ze aan dit volk voorbijgaan. Dit 
Middellandse Zee-elland telt met 
240.000 eenheden immers heel 
wat minder inwoners dan bv. het 
arrondissement Leuven. Slechts 
150.000 ervan leven op het eiland 
zélf; de rest week verspreid uit 
over de Franse staat en de wereld. 
(Een der nieuwe verkozenen, 

nieuw 
'multi-rendement' kasbon 

NMKN 

^ ^ ^ Mm ^ ^ ^ ^ na 5 jaa 

Ö 
jaar 

Edmond Simeoni, UPC-voorzitter en verkozen in de Corsikaanse 
Raad. 

Franse toeristische ondernemin
gen. 
Gekolonizeerd volk, verstoten taal, 
geminachte kuituur, weinig levens
kansen ten aanzien van de goed-
georganizeerde centralistische 
Franse staat weerstaat deze 
volksgemeenschap en weet zelfs 
— vanuit de UPC — een nieuwe 
politieke leidersgroep naar voor te 
schuiven. De verkiezingen van 
8 augustus voor de Corsikaanse 

nieuw 
"multi-rendement" 

kasbon 
NMKN 

na 7 jaar 
( bruto opbrengst, tarieven geldtg op ! / » / • « 

Autonome Raad waren belangrijk 
Waar de oude clanleiders: Jean-
Paul de Rocca Serra (61 j j , RPR-
volksvertegenwoordiger in Parijs, 
geneesheer, burgemeester van 
Port-Vecchiu; Charles-Napoiéon 
Omano (63 jJ, Bonapartisch sena
tor in Parijs en burgemeester van 
Ajaciu; Nicolas Alfonsi (46 jJ, 
MRG-volksvertegenwoordiger in 
Parijs en burgemeester van Pianu 
enz... het vroeger alléén voor het 
zeggen hadden op een links-recht
se tegenstelling, dank zij vervalste 
kiesregisters (waarover zij als 
„burgervaders" met hun clan 
„waakten") en een niet-proportio-
neel kiesstelsel zullen zij nu af te 
rekenen hebben met nieuwe, on
gebonden mandatarissen. 

Zoals de Frontpartij» 
.„heeft de volksnationale UPC van 
dr. £ Simeoni het georganizeerd 

bruto-opbrcngst, tarieven geldig op 1 /» / i2 ) 

geweld van de Franse staat door
staan èn in de gevangenis, o.a te 
Fresnes (ook bekend in Vlaande
ren!) én in het beroepsleven, met 
de aanslagen van de S(ervice) 
d'A(ction) C(ivique) De UPC-ver-
kozenen zullen zich niet gedragen 
als verlengstukken van een ver-
verwijderd Jacobijns staatsgezag 
in Parijs, dat vervreemdend voor 
hun volk werkt Zij zullen trachten 
het maximum uit dit nieuwe statuut 
te halen. In juli 1981 legden Gaston 
Deferre, Frans minister voor Bin
nenlandse Zaken — gekozen in 
de problemenrijke Provence en 
Pierre Mauroy, Frans eerste minis
ter — gekozen in het al even 
achtergestelde departement Nord 
— Pas-de-Calais/Frans-Vlaande-
renl, hun „Projet relatif aux Droits 
et Libertés de Communes, de Dé-
partements et des Regions" aan 
het Franse parlement voor. In het 
bestek van dit artikel kunnen we 
niet grondig op deze tekst die op 
3 maart 1982 na vier lezingen in 
Assemblee Nationale werd goed-
gestemd, ingaan. Enkel duiden wij 
aan dat door deze horizontaal in-
gnjpende hervorming: „regionale 
raden" soeverein en proportioneel 
verkozen worden en dat zij zon
der bevoogding beslissingen kun
nen nemen, /^rttfce/59 breekt de at-
macht van de fameuze departe-
mentsprefekten die de Parijse zet-
bazen waren (en zijn) voor iedere 
administratieve en uitvoerende 
taak. 

Deze wet is slechts een begin van 
regionalizering. Een federalizering 
van de Franse staat zal o.i. pas 
kunnen groeien indien de ingeslo
ten volkeren van de Franse staats-
achthoek zichzelve politiek weten 
te profileren. Maar daarvoor kan 
deze wet een aanloop zijn. 

Wanneer een schaap 
over de dam geraakt-
Zowel de Spaanse, Britse, Belgi
sche als Franse gecentralizeerde 
19de eeuwse staten krijgen „de-
mokratische klappen". Wie binnen 
het Europees beleid dit niet wil 
zien, negeert de toekomst Van-

Ingeschreven kiezers: 201.066 
Opgekomen .138412(68,84%) 
Geldige stemmen : 136.795 (68,03 %) 

EEG-ambtenaar Jean-Frangois 
Ferrandi, woont in Sint-Genesius-
RodeO. Slechts 62 % van de be
volking is nog Corsikaans; nog 
maar 90.000 Corsikanen leven in 
het bergland, zowat 11 per km2, 
waar ze slechts ± 4.()00ha in 
landbouwteelt houden. Op het ein
de van de 18de eeuw, vóór het ei
land aan Frankrijk verkocht werd, 
omvatte de landbouw nog 
144.000 ha. 
En... jaarlijks overspoelen 1,4 mil
joen toeristen dit zonne-eiland, 
wat dan weer goed is voor 30 mil
jard Franse franken, die echter 
voor 96 % verdwijnen naar de 
bestemming van de multi-nationale 

Partijen 

Nationalisten = 8 zetels 
UPC - Unione di U Populu Corsu 
PPG - Part Populaire Ck)rsu 

Verscheidene: 4 zetels 
DlC - Defense des Interets de la Ck>rse 
RDAC - Rassemblement Démocratique pour l'Avenir de la Corse 
RC - Renaissance Ck)rse 
UDEC - Union de Defense de i'Économie Corse 
CVN - Ck)rse Voix Nouvelle 

„Linkse" partijen = 23 zetels 
PC - Parti 0)mmuniste 
CXrr - Gestion et Justice pour Tous (afgescheurde PC) 

PS - Parti Socialiste 
SVC - Socialistes pour Ie Vrai Changement (afgescheurde PS) 

MRG - Mouvement des Radicaux de Gauche (MRG-Nord) 
UD - Unoin et Democratie (MRG-Sud) 
URDPC - Union Rèpublicaine de Defense et de Promotion 

de la Corse (afgescheurde MRG) 

„Rechtse" partijen = 26 zetels 
RPCUN - Rassemblement Pour la Corse dans ('Unite Nationale 

( = RPR + UDF + Bonapartistes) 
RRC - Renouveau pour la Region (^rse (afgescheurde RPR) 

1 URP - Union Régionale pour Ie Progrés (afgescheurde UDF) 

Uitslag Franse 
wetgevende 
verkiezingen 
14 juni 1982 

% 

-

-

15,3 

11,3 

25,9 

38,6 (RPR) 

8,8 (UDF) 

Uitsl 
Autonon 

Con 
6 august 

10,60 
2,12 

3,11 
2,42 
2,10 
0,98 
0,33 

10.84 
0,70 

5,39 
2,40 

10,33 
6,66 

1.68 

28,03 
2,66 
9,61 

agen 
ie Raad 
sica 
us 198? 

zetels 

7 
1 

2 
1 
1 

7 

3 
1 

7 
4 

1 

19 
1 
6 
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daar dat een Europees Parlement. 
— enkel gebouwd zoals nu, uit en 
door de zogenaamde soevereine 
staten — geen zin heeft Zij die op 
deze verouderde maatstaf, omwil
le van de macht en het gewin, 
„Europese Partijen" uitbouwden 
begingen en begaan dezelfde fout. 
De Volksunie nam destijds, voor 
de 1ste Europese verkiezingen, 
initiatief om de Europese Vrije 
Alliantie (EVA) op te richten, waar 
tot nu toe elf partijen deel van uit 
maken. Deze federatie van partij
en bundelt door een federalisti
sche werkwijze het opzet en de 
krachten van de aangeslotenen. 
De EVA wil hen niet tot een 
gelijkgestreken Europese politieke 
partijpolitieke inzet brengen, waar 
een toevallie getalsmeerderheid 
bepalend zou worden voor de 
politieke weerspiegeling van &I de 
betrokken volkeren in het Europe
se Partement Elke aangesloten 
partij behoudt haar volledige zelf
standigheid en bevoegdheid over 
de probleembehandeling van haar 
woongebied. 

Een van haar leden, de UPC of 
Unie van het Corsikaanse volk, 
heeft na de Catalaanse CDC en 
de Baskische nationalisten, baan
brekend werk verricht. Wij zijn 
zeker dat dit sukses ook zal na
werken in Frans-Vlaanderen, Nor-
mandië, Bretagne, de Elzas, Frans-
Baskenland, Oksitanië, Frans-Ca-
talonië... ons Europa-der-Volkeren 
ten bate.' 

Willy Kuijpers, 
kamerlid 

mi 11 

Bemerkingen bij de uitslag 
• Het pas ingevoerde pro
portioneel kiesstelsel veroor
zaakte de breuk met het be
ruchte clan-bestuurssys
teem, dat op zijn beurt ver
weven was met een links/ 
rechtse partijpolitieke opstel
ling, kunstmatig ingevoerd uit 
Frankrijk. 

• De clan-werking werd 
ook gebroken door het feit 
dat 17 lijsten, waarvan bijna 
ieder 61 te verkiezen kandi
daten voorstelde naar voren 
werden gebracht. 

• Zowel „links" als ..rechts" 
verliest ten aanzien van de 
Franse wetgevende verkie
zingen voor het Parlement 
(14-6-'81). De linkse partijen 
dalen van 52,46 % naar 
36,34 %, en de rechtse van 
47,54 % naar 40,30 %. 

# De nationalisten behalen 
onverwacht 12,72 % en ver
schillende Korsikaans voe
lende lijsten 8,94 %. Zo kan 
deze groep — mits doelge
richt en-handig politiek optre
den — niet alleen de twee 
klassieke politieke blokken 

naar autonoom handelen 
dringen, maar ook identiteits-
herstellend ageren voor de 
Korsikaanse Gemeenschap, 
vanuit eigen volksnationale 
ideologie en werking. 

• Binnen enkele maanden 
grijpen in de Franse staat de 
kantonnale verkiezingen 
plaats. Hoe zal dit nationalis-
tisch-autonomistisch kiezers
korps van 21.66 % reage
ren? Bovendien: zal ..rechts" 
(40,30 %) en „links" 
(36,34 %) verder afbrokke
len? 

• Zowat 31 "/o van de kie
zers kwam niet opdagen op 
8 augustus 1981 — vooral 
jongeren, naar men ons ver
telde. Zal voor hen het natio
nalistisch sukses van dr £ 
Simeoni's UPC een „demo-
kratisch" alternatief worden? 

Of zal de absolute stem van 
het ondergrondse FNLC 
(Front Nationale pour la libe
ration de la Ckirse) dat — als 
protest — tof deze afwezig-
heidshouding opriep, door
wegen? 

nieuw 
3 kapitalisatiebons in één 

multi-rendement" kasbon van de NMKN 
Een beless'nssixiddel met hoos 
rendement aangepast aan deze tijd 
Vandaag zoekt de spaarder beleggingen op een 
relatief korte termijn met een zo hoog mogelijke 
opbrengst. 
INa een grondige studie van de bestaande beleg-
gingsmiddelen brengt de NMKN een nieuwe moge
lijkheid: de "Multi-Rendement" Kasbon, een nieuwe 
en voordelige kombi natie van de vier basiseigen
schappen van een goede belegging: rendement, 
soepelheid, eenvoud en veiligheid. 

Rendement: door ook de interesten 
te laten renderen tegen een hogere 
r e n t e v o e t brengt de «Multi-Rendement» Kasbon 
meer op dan de andere klassieke beleggingen. 
Deze nieuwe kasbon, in feite een kapitalisatiebon op 
drie jaar, biedt echter nog bijkomende voordelen. 

na 7 jaar 
na 5 jaar 12 .145 F. 

na 3 jaar 9 .380 F. 

Soepel: 3 kapitalisatiebons in één 
Cl kiest nu voor een spaarvorm op drie jaar. Aan Cl 
om, na die periode, te beslissen of Cl uw belegging 
verlengt tot 5 jaar en later tot 7 jaar. De «Multi-
Rendement» Kasbon verenigt dus drie kapitalisatie
bons in één. 
En daarenboven wordt elke verlenging beloond met 
een nog hogere opbrengst 

Eenvoudig: onmiddellijk en vooraf 
gekend rendement. Doorlopende 
intekening. Geen coupons, die jaarlijks 
geknipt en aangeboden moeten worden. Na 3, 5 of 
7 jaar, naargelang uw keuze, laat Cl uw «Multi-
Rendement» Kasbon, en de opbrengst, eenvoudig
weg terugbetalen. 

7.165 F. 

5.000 F. 

Hel rcndc>itc\n vau Je «Miiln-RetiJenienl» Ka.'^iion na i, 5 of 7 jaur 

Veilig: achter de 
«Multi-Rendement» 
Kasbon staat niet 
alleen één van de 
belangrijkste finan
ciële instellingen van N ,̂-̂ ^ ^x 
het land maar tevens X ^ ^ ^ t ^ v 

de Staatswaarborg. 

^ 

NATIONALE MIJ. VODR 

M I I 
4-sterren-spareii met de «MuhhRendement» Kasbon • een exclusiviteit van de NMKN 
1.900 NMKN-asenten staan tot uw dienst • Raadplees de Gouden Gids • Rubrieii «Baniten» gaJdengiab 

Het Biezonder Statuut voor Corsica 
Naast de departementen (provin
cies) telde Frankrijk reeds 22 re
gionale raden, waarvan een voor 
Korsika. Deze raden hadden 
slechts een adviserende bevoegd
heid. Door de regionaliseringswet 
van 2 maart '82 verwerft Korsika 
als eerste „gebied" binnen de 
Franse staat een „bijzonder sta
tuut" met volgende hoofdbepalin
gen: 

— Een Korsikaanse Autonome 

Raad wordt voor een zittijd van 
zes jaar rechtstreeks uit 61 leden 
gekozen en vervangt dus de re
gionale raad. Dit gebeurt door een 
proportionele vertegenwoordi
ging, uitgaande van één kiesom
schrijving. De kunstmatige opde
ling van het eiland in twee departe
menten werd dus opgeheven. 
— De Korsikaanse Autonome 
Raad regelt zelfstandig de hem 
toegekende bevoegdheden. Hij 

stemt zijn begroting en regelt de 
kontrole ervan. Hij kan wijzlgings-
verzoeken voor zijn statuut tot de 
eerste-minister richten. 
— De Voorzitter van deze Raad 
heeft tevens de uitvoerende 
macht voor de beslissingen van de 
Raad. 
— De Raad wordt bijgestaan 
door 2 raadgevende lichamen. 
Het ene beraadt verplichtend inza
ke ekonomische en sociale aange

legenheden; het andere inzake 
kuituur, onderwijs en leefrnidden. 
— De departementsprefekt 
wordt met verminderde bevoegd
heid een vertegenwoordiger van 
de staat, die binnen deze perken 
alle ministers vertegenwoordigt en 
zich hiervoor slechts kan uitspre
ken voor de Korsikaanse Autono
me Raad. 

Prosper Alfonsi (MRG) wordt als 
eetste voorzitter verkozen. 
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12 m Kommentaar 

PERS pektie f 
De beslissing van de Europese Kommissie om nagenoeg gans 
Wallonië als ontwikkelingszone te erkennen, heeft nog eens de deug
delijkheid van een VU-tema aangetoond. Vlaanderen moet zo vlug 
mogelijk zijn eigen buitenlands ekonomisch beleid in handen nemen. 
Van de centrale Belgische regering heeft Vlaanderen niets te 
verwachten. Dat SP en ook de Vlaamse Intergewestelijke van het 
ABVV die stelling onderschrijven is belangrijk 

Wat er ook van zij de Europese 
kaakslag en de nieuwe miljarden 
voor Cockerili-Sambre maken dat 
Martens weer met Vlaams-Waal-
se tegenstellingen wordt gekon-
fronteerd 

DAT schrijft de Financieel Eco
nomische Tijd. „Een nieuwe 

Communautaire eskalatie kan de 
regenng, waan/oor de stnjd tegen 
de ekonomische knsis pnontair is, 
echter missen als kiespijn Geen 
wonder dat zij het staalpotje zo 
lang mogelijk, en in ieder geval tot 

yu zeuFs AL 

^4t*1 

na de gemeenteraadsverkiezin
gen, gedekt wil houden Het is 
overigens opvallend dat het kabi
net door de oppositie wel om de 
haverklap verweten wordt de har
de onpopulaire maatregelen in het 

. raam van de begroting 1983 tot na 
deze verkiezingen uit te stellen, 
maar over het uitstellen van de 
aanpak van de kommunautaire 
problemen wordt de laatste tijd 
nauwelijks nog met een woord 
gerept 
De reden hiervoor is waarschijnlijk 
dat ook de oppositie beseft dat de 
burger, die vooral oog heeft voor 
zijn portemonnee, met nieuwe be
sparingsmaatregelen in het voor
uitzicht voorlopig weinig oor heeft 
naar kommunautaire moeilijkhe
den Dit zal echter ongetwijfeld 
veranderen wanneer de vraag 
naar bijkomende staalmiljarden de 
burger opnieuw duidelijk het direk-
te verband zal doen inzien tussen 
de kommunautaire problematiek 
en zijn lieve centen 
Het IS dan ook de vraag of Mar
tens V erin zal blijven slagen om 
zoals tot nog toe, de lont uit het 
kommunautaire kruitvat te hou
den De kans dat we een kommu-
nautair heet einde van het jaar 
tegemoet gaan is in ieder geval 
erg reëel" 

HOE kan fiat ook anders ' Het 
nationaliteitenkonflikt is zo 

verweven met de ekonomie, dat 
een scheiding onmogelijk is Ook 
Het Belang van Limburg wijst op 
de onhoudbare toestand, en op de 
fouten van de Europese Kommis
sie „leder gewest moet zijn deel 
krijgen van de steunmaatregelen 
om de ekonomie weer overeind te 
houden Dat moet volgens billijke 
criteria gebeuren, rekening hou
dend met de noden maar ook met 
de bevolking van de gewesten En 
in plaats van miljarden te blijven 
uittrekken voor industriële lijken 
zou de overheid zich meer moe
ten toespitsen op bedrijven die 
nog wel een toekomst hebben 
Meer nog, ze zou een klimaat 
moeten scheppen dat nieuwe in
vesteringen aanlokt De Waalse 
staalcrash mag dan een reëel dra
ma zijn dat aandacht verdient, 
buiten Cockerill-Sambre bestaat 
er ook nog iets De duizenden 
frissere bedrijven die er gelukkig 
ook nog zijn, voelen zich hier 
echter al jaren verweesd Omdat 
de overheid het kennelijk een evi
dentie vindt dat daar de tewerk
stelling met in het gedrang komt 
Maar ten koste van welke inspan
ningen die survival gelukt IS, vraagt 
niemand van die bewindslieden 
zich kennelijk af 

De eenzijdige bevoordeling van 
het Waalse gewest door de EG-
kommissie moet natuurlijk worden 
bijgestuurd Maar al even belang
rijk IS dat er nu eens een echt ver
nieuwd industrieel beleid tot stand 
komt voor het hele land" 

EEN nieuw industrieel beleid in
derdaad, dat moet er komen"? 

Maar Martens — de federalist, 
weet je nog — wil de gewesten 
terzake geen bevoegdheden noch 
geld geven 

Nochtans kan Vlaanderen die taak 
aan Dat schnjft ook De Stan
daard- „Het stemt echter wrevelig 
dat — terwijl de Vlaamse partijen 
de voortzetting van de hulpverle
ning aan de Waalse staalnijverheid 
blijven aanvaarden — sommige 
Waalse politici de betwisting rond
om de ontwikkelingszones en de 
Vlaamse reakties daarop, aangrij
pen om andermaal te gaan dwars
liggen Zo viel PS-voorzitter Spi-
taels gisteren in zijn partijkrant 
scherp uit tegen de toch wel voor
zichtige en helemaal met agressie
ve kommentaar van minister Eys-
kens Omdat men in Vlaanderen 
opschrikt van de Europese beslis
sing en er denkt aan andere mid
delen om de ekonomie te verdedi
gen, meent Spitaels te moeten 
schnjven „ Vlaanderen zal met stil
staan in de verovering van de 
industnele hegemonie in het land" 

Spitaels waarschuwt de Waalse 
gemeenschap dat zij wel eens te 
laat zou kunnen inzien hoe de 
ekonomische geschiedenis van 
België geschreven wordt Dat is 
opruiende, staatsontbindende taal 
Het kan de Vlamingen alleen maar 
aanzetten om te blijven voortbou
wen aan hun ekonomische en 
industriële autonomie Onze ge
meenschap IS levenskrachtig Zij 
laat zich met teneerdrukken door 
EG-beslissingen of Waalse vijan
digheid Over de partijtegenstellin-

gen heen groeit het bewustzijn 
van eigen kunnen" 
Mooie woorden van Manu Ruys 
Ongetwijfeld Maar zijn vrienden-
CVP'ers zouden ze beter ter harte 
moeten nemen want dank zij men
sen ais Martens en Eyskens be
taalt Vlaanderen eens te meer het 
gelag 

OVER de liberalen zullen we 
maar zwijgen Nu Egmont 

voorbij IS heeft de PVV haar 
Vlaams masker schaamteloos la
ten vallen, en gaat weer de neo-
unitaire toer op In de liberale krant 
Het Laatste Nieuws wordt zelfs 
geschreven dat de o zo povere 
bevoegdheden van de Vlaamse 
deelregering maar verminderd 
moeten worden' „Deze belangrij
ke ommekeer is een sluitstuk in 
het nieuwe beleid van de regering 
om terug te keren naar meer zin 
voor de ekonomische realiteit de 
bedrijven beslissen op ekonomi
sche gronden, hetgeen meer 
waarborgen biedt dan de selektie-
ve willekeur van een politieke be-

'slissing Dat de Vlaamse regering 
hierbij een deel van de verhoopte 
macht inschiet is minder erg dan 
bij voorbeeld door Schiltz wordt 
voorgesteld Ze zal daardoor ook 
minder vergissingen begaan en 
daar kunnen de ekonomie en de 
belastingbetaler in Vlaanderen 
maar wel bij varen" 

Met dit soort stellingnamen be
keert de PVV zich weer tot het 
oude Belgique a Papa van Van 
Audenhove Dat eerlijke flamin
ganten van liberalen huize de PVV 
dan ook de rug toekeren en, o m 
zoals in Leuven, op VU-lijsten 
staan hoeft dan ook met te ver
wonderen De Pest voor Vlaande
ren en de Cholera ( V P ) 

8U VOETBAL 
9RENGT 

SAMENSPEL 
HET MEESTE OP. 

INDETOTO OOK. 

SPEEL MEE MET TOTO, 
HET TERREIN VAN DE WINNAARS. f^ 
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kom ze gerust bewonderen... de nieuwe 

HERFST-en WINTERKOLLEKTIE 

van 

Q luxe mantels ^ 
5^3 vanaf 

kreation 6.995 F 

karncr 

u zult beslist tevreden zijn, zowel over de 
kwaliteit, de afwerking, de keus 

als over de prijs. 
want wanneer succes kleding meyers, de 
grootste mantelspecialist van belgië, zijn 
nieuwe herfst- en winterkollektie toont... 

dan zijn alle grote modemerken uit europa 
onder één dak verenigd ! 

wanneer u van een degelijke 
kwaliteitsmantel houdt... 

wanneer u graag uit de mooiste 
kollekties kiest... 

wanneer u uitziet naar de voordeligste 
prijzen... 

dan komt u best naar 

AARTSELAAR 

succes kleding meyers 
biedt u reeds een modieuze 
herfstmantel vanaf 

2.995 F 
SUCCES KLEDING MEYERS 

LJUU B O O M S E S T E E N W E G 35 - AARTSELAAR 
OPEN : ail« warkdagan van 9 tot 19 uur — vrijdag koopjasavond tot 21 uur — zatardag van 9 tot 18 uur 

van 1 september tot 15 december 1982 

GROOTSE JUBILEÜMWEDSTRIJD 
met medewerking van 

PERMEKE MOTORS — FORD — HILLEWAERE — 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 ! C^;^j 



14 TV-programma's W 
Zaterdag 

SEPTEMBER 

BRT 1 

1430 De natuur rondom ons 
(Open School) - 1530 Dag aan 
dag — 1600 De schoonheid van 
de duivel (Hm) - 1800 De avon
turen van Peter Selie (fJ - 1805 
Het veenmysterie (fJ — 1830 
Napoleon en Samantha (gezios-
film) - 1915 Jukebox - 1945 
Nieuvi/s — 2010 De Muppets 
(show) - 21 20 Shogun (fJ -
22 50 Nieuws 

NED 1 
1530 Nieuws — 1532 Op naar 
Hollywood (film) - 1703 De film 
van Ome Willem — 1858 Nieuws 
— 1900 Bugs Bunny (tekenfilm) 
— 1915 Klassewerk internationaal 
— 2000 Dizzy Feet (show) — 
2035 Hints (kwis) - 2105 Alle 
zegen komt van boven — 21 37 
Nieuws — 21 55 Sport op zater
dag - 2300 Nieuws - 2310 Pak 
de poen en smeer 'm 

NED 2 
18 35 Sesamstraat — 1 50 Toensti-
sche tips — 1859 Rollebol (pop-
penfilm) — 1905 De familie 
Mayer — 2027 Pips grote ver
wachtingen 

RTB 1 

1930 Nieuws — 1955 L'aventure 
de la vie (dok J 20 30 L'homme a la 
Buick (film) — 2200 Facettes 
Michel Jonasz (show) 

F 1 
2000 Nieuws — 2035 Droit de 
reponse — 21 50 Dallas - 2245 
Le magazine de la semaine — 
2340 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Champs-
Elysees — 21 50 La neige et le 
eendre (tv-film) - 2320 Nieuws 

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 On sort ce soir (tv-film) — 
22 20 Nieuws - 22 50 Prelude a la 
nuit (balleü 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Die Ko-
blanks (tv-film) — 2200 Nieuws 
— 2220 Alarm in der Unterwelt 
(film) - 2345 Nieuws 

ZDF 

19 00 Nieuws - 1930 Beate S -
2015 Stimmung Stars und gute 
Laune (stemmingsliederen) — 
21 55 Nieuws -' 2200 Das aktuel 
le Sport-Studio ' - 2315 Thriller -
025 Nieuws ' 

D 3 
19 55 Gewestelijk nieuws — 2015 
Musik auf Kuba — 2150 Duitse 
.Wochenschau Nr 629 - 21 55 
Gilda (musical) - 2340 Rockpa 
last — 040 Nieuws 

LUX. 

1900 Nieuws - 2000 Les têtes 
brOlees — 21 00 L'homme fragile 
(tv-film) - 2230 To Woody Allen 
from Europe with love (dok) 

Zondag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
1 o 00 Euchanstieviering vanuit Op 
dorp — 11 00 Konfrontatie (de 
baO — 12 00 Nieuws voor gehoor 
gestoorden — 14 30 Voor boer en 
tuinder — 15 00 Spel zonder gren 
zen (herhaling) — 1625 Skeezer 
(jeugdfilm) — 1755 Sportuitsla
gen — 1800 Muurschilderingen 
— 1810 Harold Lloyd (komische 

film) — 1835 De avonturen van 
Peter Selie (fJ - 1840 Goud op 
de zeembodem (dok j — 1945 
Nieuws — 2000 Sfjortweekend 
— 2030 Paradijsvogels (fJ -
21 10 De vijfde windstreek een 
dichter in Texas H C Ten Berge 
- 2 2 5 0 Nieuws 

NED 1 
1900 Nieuws - 1905Het rijk der 
dieren ( f ) — 1910 Bassie en Adri-
aan en de huilende professor (f J 
— 19 35 The breaking chain ( f ) —-
2005 Sons and daughters ( f ) — 
21 02 Galakoncert Emmerich Kal
man — 21 45 The challenge (film) 
— 2325 Nieuws 

NED 2 

15 35 Dick Cavett praat met Abba 
(talkshow) - 1625 Kronycke 
(kwis) — 1845 Sesamstraat ( f ) 
— 1900 Studio Sport - 2000 
Nieuws — 2010 Panoramiek 
(info) - 2045 Be-Ge-Te-Ve (info) 
— 21 15 Groucho Marx in You bet 
your l ife' (show) — 21 40 De berg 
(dok) — 2330 Nieuws 

RTB 1 
1200 Faire le point (debat) -
1300 Nieuws — 1305 Concerts 
de septembre — 1550 Trafic 
(film) - 19 30 Nieuws - 20 00 Ju
lio Iglesias en concert a Pans — 
21 00 Les poneys sauvages (f J — 
2235 Nieuws 

F 1 
1930 Les animaux du monde 
(dokJ - 2000 Nieuws - 2035 
Soup^ons (thriller) - 22 25 Spek
takelmagazine — 2245 Sportuit-
slagen — 2305 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Chantez-le 
moi (show) — 21 35 Lespnt de la 
musique (dok) — 2230 Reperes 
sur la modern dance (dok) — 
2310 Nieuws 

F 3 
2000 Bizarre bizarre ( f ) - 2035 
L'homme et la musique ( fok) — 
21 35 Korte Franse films - 2205 
Nieuws — 22 35 Le grand attentat 
(thnller) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Tatort ( f ) 
— 2150 Misdaadpreventie — 
21 55 Nieuws - 2200 Perskritiek 
— 2215 Kopfe der CSeschichte 
(dok) — 2315 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven — 19 30 Die Kartau-
se von Parma (tv-film) - 20 30 Effi 
Bnest (film) - 2Z45 Nieuws -
23 00 Theresienmesse (Joseph 
Haydn) - 23 45 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Nibelungenlied -
Wahrheit oder Legende ( f ) — 
21 00 Auslandstudio — 21 45 Kopf 
um Kopf (kwis) — 2315 Nieuws 

LUX. 
1930 Cineremo (filmnieuws) — 
2000 Ouincy ( f ) - 21 00 Un tueur 
dans la foule (rampenfilm) 

Maandag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
17 00 Schooltelevisie - 1800 De 
avonturen van Peter Selie ( f ) — 
1805 Sesamstraat - 1820 Klem 
klem kleutertje - 1835 Rechten 
en vnjheden (Open school) — 
1905 v/eroere avonturen van Oh 
ver Twist ( f ) — 1930 Vogels van 
bij ons (dokJ — 19 45 Nieuws — 
2015 Een stukje hemel ( f ) — 
21 10 Sportshow - 2205 Omme 
kaar een weg terug — 22 35 
Nieuws 

NED 1 
1850 Nieuws - 1900 Dallas en 
de kinderen Kijk en luisteronder 

zoek — 1945 Hennneringen aan 
Willy Wakien en Piet Muyselaar 
(show) - 21 05 Alice (f J - 21 37 
Nieuws — 21 55 (Souden televi-
ziernng 1982 — 2205 Mensen 
zoals JIJ en ik ( f ) — 2305 Nieuws. 

NED. 2 
1335 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Het ver
haal van Kingi ( f ) — 2000 Nieuws 
— 2027 Achter het nieuws (info) 
— 21 10 De schreeuwende stilte 
(film) — 2340 Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws - 19 55 Inedits (film-
dokumenten) — 20 20 Les b ron- ' 
zes (film) — 2245 Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws - 2035 Ultimatum 
(tv.film) — 2200 Ekonomisch en 
sociaal magazine — 23 00 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Le grand 
echiquier (show) — 21 15 Nieuws 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 35 Reur d Oseille (film) - 22 20 
Nieuws — 22 50 De afsluiting van 
de Schelde (dok) - 2320 Musi 
club 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Roots (fJ 
— 21 15 Beelden uit Manchester 
(dok) - 2200 Guiness Buch der 
Rekorde — 2320 Tagesthemen 
— 2300 Die Flammen meiner Lie-
be - 020 Nieuws 

ZDF 

2015 Discipline een niet moderne 
deugd (reportage) — 21 00 Heute-
Journal — 2120 Ein seltsames 
Spiel (tv-spel) — 2300Asthet ik im 
Femsehspiel (reportage) — 23 45 
Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws - 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Montagebend im 
dntten — 21 45 Das Gras wachst 
von alleine (tv film) - 2325 
Nieuws 

LUX. 
2000 Dróles de dames (fJ — 
21 00 La marseillaise (tv-film) 

Dinsdag 
I 21 SEPTEMBER | 

BRT 1 
17 00 Schooltelevisie - 1800 De 
avonturen van Peter Selie ( f ) — 
18 05 De smurfen ( f ) - 18 35 The 
Sadnna project (Open school) — 
1905 Verdere avonturen van Oli 
ver Twist ( f ) — 19 30 De grote ka-
rekiet (dok) — 1945 Nieuws — 
2015 10 (kwis) - 2040 Video
foon — 21 05 Het menselijk brem 
(dok) — 21 55 Promenadekon-
cert — 2245 Nieuws 

BRT 2 

1900 Toets (humor) - 2015 Het 
mes in het hoofd (film) — 2205 In 
naam van de firma (dok over de 
CIA) 

NED. 1 
18 58 Nieuws - 19 00 Het kruis in 
de asfaltjungle (film) 21 00 Het 
Evangelie naar Johannes — 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2240 Nieuws 

NED 2 

1300 Prinsjesdag 1982 - 1835 
Sesamstraat 1850 Jeugdjournaal 
- 1859 Archibald (tekenfilm) -
19 05 De dukes uit Hazzard ( f ) — 

2000 Nieuws - 2027 Dallas ( f ) 
- 21 10 W I J (gesprek) - 2210 
Alice ( f ) — 22 35 Televizier maga
zine — 2315 De toestand in de 
wereld — 2325 Nieuws 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws — 2010 
Rwanda land van de eeuwige lente 
(dok) — 21 10 La poup>ee sanglan-
te (fJ — 2200 Avignon 82 (repor
tage) — 2250 Nieuws 

F~ï 
2000 Nieuws - 2035 Soiree Al-
gene (variete) — 2320 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2040 Le voyage 
des dammes (film) — 2300 Lire 
eest vivre (magazin) — 2335 
Nieuws 

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
21 00 Un homme est passé (film) 
— 2220 La demiere seance 
(show) - 2250 Nieuws - 2305 
Les tueurs 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Mit 
Schraubstock und Geige — 21 00 
Aktualiteitenrubnek — 21 45 Dal
las ( f ) — 22 30 Tagesthemen — 
2300 Heut abend (praatprogram 
ma) — 2345 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Nina (ko 
medie) — 21 00 Heute-Journal — 
21 20DasMil l iarden-Ding(dok) — 
2205 Der Vor ta l (film) - 015 
Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk mei 
Nieuws - 2015 W 
Recht hier zu wohni 
2100 Klimbim (kolde 
Galerie - 22 30 Mee 
ne — 2315 Nieuws 

LUX. 
2000Lflefantast ique 
Flammes sur lAsie (f 

Woens 
22 SEPTE 

BRT 1 

1530 The Sadnna Pi 
school) - 1700 Of 
padplein - 1730 Di 
18 00 De avonturen v 

Z A T E R D A G C l S s e p t ) — Oe schoonheid van de 
duivel (La beauté d u diable), e e n f i lm van Rene Clair 
(1950) IS een bevi/erking van he t o u d e Faust-verhaal 

T w e e f i lmmonumen ten spe len in e e n merkwaard ige 
kombina t ie t w e e dubbel ro l len G e r a r d Phil ipe (Meph is -
to fe les /FausO en M iche l S i m o n (Faus t /Meph is to fe les ) 
(BRT) D e Muppetshow d ie BRT vanavond o p het 
s c h e r m ze t is d e a f levenng m e t de b e r o e m d e Bn tse 
komiek e n to ten t rekke r M a r t y Fe ldman Al les w e r d 
ove rgo ten m e t een O o s t e r s saus je en staat in het teken 
v a n „Du izend en een nacht " D e mons te rach t ige Grea t 
G o n z o bl i jkt Fe ldmans favone te M u p p e t te zi jn o m d a t 
d ie zo s p r e k e n d o m hem gel i jkt — O p N e d 1 m o e t e n 
ze het vandaag v a n d e humor h e b b e n He t begint al in 
d e namiddag me t d e komische fi lm Op naar Hollywood 
(Ho l l ywood o r bus t ) van Frank Tashl in (1956), me t J e r r y 
Lew is en D e a n Mar t in als zi jn tegenspe ler Je r r y Lew is 
speel t de naïeve fan van Ani ta Ekberg die me t z'n bij 
e e n loter i j g e w o n n e n auto naar H o l l y w o o d wil o m er het 
toenmal ige sex v rouw t j e Ekberg ( w e zi jn 19560 te 
o n t m o e t e n Die auto is ech te r maar d e hel f t van hem D e 
andere hel f t behoo r t t oe aan een louche bookmaker , d ie 
d e auto l iever wi l v e r k o p e n (Vara) He t Festival „ D e 
G o u d e n Roos van M o n t r e u x " is niet meer w a t het is 
g e w e e s t Inspirat ieloos, verv lakk ing , ns iko-angs t c o m -
merc ia l izenng enz zi jn daarvan de oorzaak Toch is er 
e lk jaar n o g we l eens een hoogvl ieger t je , zoals di t jaar 
Dizzy Feet, een A m e n k a a n s e inzending die o p g e b o u w d 
IS r o n d „voe tenwerk " , alles wa t m e t voe ten kan gedaan 
w o r d e n , w o r d t enn gep rezen tee rd ( W o n de „ G o u d e n 
Roos 1982") — Hints, het onginele mimespe l kan we l 
eens b e k o r e n Alle zegen komt van boven (Bless m e 
fa ther) is e e n Bn tse komische reeks, waarvan zij er daar 
over d e plas t iental len uit d e m o u w kunnen s c h u d d e n 

Profess ioneel , eenvoud ig l ichte maar geen p latv loerse 
kos t A l t i jd leuk als avondvu l le r t je naar e e n be iangn jker 
p r o g r a m m a toe En di t be langr i jker p r o g r a m m a is w e l de 
fi lm Pak de poen en smeer 'm (Take the m o n e y and run) 
van en me t W o o d y Al len (1969), tevens zi jn reg iede
b u u t W o o d y Al len, de kamp ioen in de verba le grap jes 
d ie een eerder intel lektueel publ iek aanspreken b reng t 
via he t levensverhaal van een s teeds b lunderende dief 
zi jn e igen levensverhaal als eeuw ige verl iezer, s tunte
laar, maar s t eeds o p n i e u w he rbeg innend Z i j n z ich over 
d ie mis lukte z o o n schamende o u d e r s geven , gemas 

Yoko Shimada en Richard Chamberlain h o o f d r o l s p e 
lers in de s u p e r p r o d u k t i e „Shogun,, 
(Zaterdag, BRT, 2120, woensdag, BRT 1, 2055) 

kerd , kommen taa r en opmerkinge 
m e t missch ien w e l het geks te en 
k e scenano, waar normalerwi jze 
zou in ge loo fd h e b b e n (KRO) 

Z O N D A G (19sept) - Got 
repor tage ove r een t o c h wel gew 
re onderneming die er in bes tond 
Ke i th J e s s o p en zi jn p loeg in 198 
gouds taven uit d e in 1942 d o o r 
d e e r d e cru iser „Ed inburgh" haald( 
w e e k star t de T R O S met ee 
jongerenfeu i l le ton dat in Austral i 
ses be lee fde Het gaat ove r t w e i 
ling die bij de geboo r t e gescheid 
totaal verschi l lende mil ieus opgrc 
d e n w e e t van het bestaan van ( 
r eeks d ie in he t vervo lg in de voor 
T R O S vanavond ter kennismakir 
de eers te a f levenngen uit (Sc 
N e d 1) — Fans van Abba kunn« 
laatste keer, nu Fnda d e solo-toe 
senp roduce rende a fgod jes b e w o 
minuten du rende s h o w waann zij 
b e r o e m d e A m e n k a a n s e TV-ent 
( K R O / N e d 2) 

M A A N D A G (20 sepo -1 
t r ekken in het BRT-pakket dat 
w o r d t me t een n ieuwe reeks O 
j eugd reeks naar de boeken van 
eigenli jk toch voo r een ouder p u l 
ven — D e a f levenng van het maa 
van BRT Ommekaar heet „Een we 
lijk moe ten heten „ G e e n w e g t e n 
mensen in psychiat r ische inst< 
s c h e r m d en o v e r v e r z o r g d zoals . 
weest , met bes tand meer zijn teg 
en verantwoordel i jkhecJen opeise 
schappi j en dus zonder vooruitzi i 
verp l icht zijn in instel l ingen te blij ' 
t je Herinneringen aan Willy Wala 
het legendansche Neder landse )• 
der landse tea te rwere ld is er geen 
kaar is o p g e t r o k k e n als Wil ly Walc 
d e „vaders" van d e „Snip en Snap 
radio teater e n T V ( A V R O / N e d 

DINSDAG (21 sept) - V 
w a p e n s het mees t bekende Belc 
zit fou t Da t IS ver leden ti jd De 
volk je dat in allerlei vo rmen ov( 
hee f t de A m e n k a a n s e vuurproef i 
o p w e g o m in s t r ipvorm op de A i 
f u ro re te maken Na die sukses 
Amer i ka w o r d t de verover ing van 
def ini t ief voo r tgeze t En ook BR 
avond b reng t BRT 1 de^ l ste afte' 
lot van 26 Smur f -s t r ips zij het in s 
v o r m — N o g n ieuw o p BRT 1 V 
s h o w / s p e l s e r i e waar in de kandid 
verb ind t aan een d o o r hemzelf ge 
M e e r wetenschappe l i j k is Hef 
reeks dokumenta i res in mternatior 
d e we rk ing van de hersenen (B 
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m TV-programma's 15 

westelijk nieuws — 2000 
- 2 0 1 5 Wir haben ein 
er zu wohnen (dok) — 
mtxm (kolder) — 2145 
- 22 30 Medisch magazi-
}15 Nieuws 

! fantastique ( f ) 
sur lAsie (film) 

2100 

oensdag 
l SEPTEMBER 

e Sadnna Project (Open 
- 1700 Op het Schild-
- 1730 De Kat ( f ) -

' avonturen van Peter Se-

lie - 1805 In vogelvlucht (dok) 
- 1850 Chips (fJ - 1945 
Nieuws — 2015 Politieke tnbune 
— 2025 Home sweet home ( f ) — 
2055 Shogun ( ü - 22 25 Nieuws 

BRT 2 

1530 Panjs-Brussel — 1900 De 
Zaanstreek (dok) — 1945 
Nieuws — 2015 Politieke tnbune 
(RAD) - 2020 Amenca Amenca 
(film) 

NED 1 

1545Heidi(f i lm) - 1858Nieuv*(s 
— 1900 Van gewest tot gewest 
— 20 00 Isaac Stern sjaeelt Mozart 
- 2035 Het korte spel ( f ) -
21 10 Michael English Visioen van 
techniek (dok) — 2137 Nieuws 
- 2155 Studio Sport - 2240 
Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 

Jeugdjournaal — 1859 Kouwe 
kunstjes (fJ — 1925 Kenmerk 
(info) - 2000 Nieuws - 2032 
Dynasty ( f ) - 21 20 Muziekspe-
cial Kid Creole & The Ox;onuts — 
21 50 Heel gewoon - Wim Hogen-
kamp (show) — 2215 The Starma
ker (tv-film) - 2302 Teleac -
2322 Nieuws 

RTB 1 
1900 Antenne-soir - 1930 

poggenpohl 
keukens 

Kuchen -Zen t rum 
Be lg ie le i 66, 
2000 A n t w e r p e n 
Tel 0 3 1 - 3 0 0 7 7 2 

opmerk ingen Een o n g e w o n e fi lm 
t geks te en mees t onwaarschi jn l i j -
malerwi jze geen enke le p roduce r 
in (KRO) 

e p t ) — Goud op de bodem is een 
ich we l g e w a a g d e en spectacula i -
r in bes tond da t d e d iepzeedu iker 
)loeg in 1981 vijf en een halve ton 
1942 d o o r d e Du i tse rs ge to rpe-

Lirgh" haalden (BRT) — Vo lgende 
)S met een n ieuw Aust ra l isch 

in Austral ië een o n g e k e n d suk-
it ove r t w e e jongeren , een t w e e -
te gesche iden w e r d e n en in t w e e 
ii l ieus opgroe iden G e e n van bei -
staan van d e andere V a n deze 
g in de v o o r a v o n d zal lopen zendt 
kennismaking een kompi lat ie van 
en uit (Sons and daughters -
Abba kunnen (missch ien voo r de 
d e solo-toer opgaat ) hun sukses-
od jes b e w o n d e r e n t i jdens een 50 
N waann zij de gasten zi jn van de 
i s e TV-enter ta iner D ick Cave t t 

0 s e p t ) — D e j eugd k o m t aan z'n 
)akket dat vanavond aangevu ld 
'e reeks Oliver Twist, een B B C -
(oeken van Char les D ickens , die 
n ouder publ iek w e r d e n geschre -
/an het maatschappel i jk magazine 
ee t „Een w e g te rug " en zou e igen
en w e g te rug " He t gaat hier ove r 
' ische instel l ingen die, overbe-
orgd zoals ze al die jaren zijn ge-
leer zijn tegen het onafhankel i jke 
sclen opeisende leven in de maat-
er voorui tz icht o p een alternatief, 
ngen te bl i jven — Een aanrader-

1 Willy Walden en Piet Muyselaer, 
der landse kaba re tduo In de Ne -
d IS er geen d u o da t zo lang me t el-
s Wil ly Wa lden en Piet Muyse laer , 
nip en Snap" -shows e n - revues o p 
^ V R O / N e d 1) 

s e p t ) — W i e denk t dat de FN-
'kende Belg ische expor tar t ike l is, 
en ti jd De Smurfen, het b lauwe 
vormen ove r de toonbank gaat, 
vuurproef doors taan e n is lekker 
m op de Amer i kaanse sche rmen 
die suksesvol le in looppenode in 
over ing van de gehele TV-were ld 
En ook BRT is b e z w e k e n Van-
ie^l ste af lever ing van een eers te 
3 ZIJ het in s terk veramer ikaanste 
)p BRT 1 Videofoon een n ieuwe 
n de kandidaat een e igen verhaal 

hemzelf gekozen kor t f i lmpje — 
Ijk IS Hef menselijk brein een 
n internationale ko-produkt ie over 
ersenen (BRT 1) — Laat op de 

a v o n d vo lg t o p BRT 2 het laatste deel van d e ui tgebrei
d e A m e n k a a n s e dokumenta i re In naam van de firma 
ove r de akt iv i te i ten van d e A m e n k a a n s e Gehe ime 
D iens ten C I A — A n d r e van Du in is w e l een fenomeen , 
ech te r met van het genre waa rvan wi j houden En het 
chauv in isme van de Neder landers in ve rband met h e m 
s too t ons tegen d e bors t Hi j hoe f t maar zi jn scheve 
m o n d te openen , zonder iets te zeggen en als hij iets 
zegt, hoe f t het allemaal met zinnig te ztjn, o f d ie malle 
Hol landers l iggen al onder d e tafel te g ieren Da t soo r t 
Hol lands chauv in isme e rger t ons e rg En b reng t hij een 
draak o p d e markt , geen nood , me teen staat d ie nr 1 in 
de h i tparades W i e van enig chauv in isme getu ige wi l zi jn 
k i jk t naar Wij een kon f ron ta t ie tussen A n d r e van Du in 
en de aar tskonserva t ieve en over 't paard get i lde 
royalist, Wi l lem D u y s ( A V R O / N e d 2) 

W O E N S D A G (22 s e p t ) - Wielrennen Pari js-
Brussel - Voetbal Wes t -Du i t s land—Belg ië (vnend-
schappel i jke w e d s t n j d in M u n c h e n ) , Neder land — Ier
land dn de v o o r r o n d e o m net Europese kampioenschap 
1984) — Het verhaal van Johanna S p y n Heidi is al in al
lerlei v o r m e n o p het sche rm g e w e e s t N C R V ( N e d 1) 
draai t vannamiddag speciaal voo r de k inderen d e 
Amer i kaanse TV-bewerk i ng van De lber t M a n n . m e t o a 
sir M ichae l Redgrave, Maximi l ian Schel l , Jean S i m m o n s 
e n Jenn i fe r Edwards als He ide — Veron i ca ( N e d 2) 
goo i t tussen de t w e e pres t ige- reeksen Dynasty en The 
Starmaker t w e e s h o w s e e n v o o r d e pop l ie fhebbers , 
me t Kid Creole & The Coconuts en een o n e m a n s h o w 
van d e bij o n s minder b e k e n d e maar zeer belof tevol le 
W i m H o g e n k a m p (Heel gewoon) 

D O N D E R D A G C23 s e p t ) - En w e e r heef t 
BRT e e n n ieuw pakke t V o o r e e r s t is er o p B f l T 1 de 
eers te a f levenng van de n ieuwe f i lmkwis Cinemanie, ge
basee rd o p het t radi t ionele s t ramien f ragment je tonen, 
raadsel t je doen — O n d e r t u s s e n gaat o p BRT 2 ech te r 
e e n minder g e w o o n p r o g r a m m a een p rog ramma ove r 
twee l ingen dn „Een vinger in de pap) He t sociaal-maat-
schappel i jk magazine Kijk mensen (BRT 2) is een 
herhal ing van het t och we l opmerke l i j ke p r o g r a m m a 
ove r k inder l i jk aut isme — Simonskoop, S imon van 
Co l lems f i lmmagazine m a g bes t onze aandacht t r ekken 
Hij p rezen teer t er een 3-tal n i euwe f i lms in o p e e n bes t 
te p ru imen manier . V a n de koe le m e r e n des doods" , 
e e n Neder landse speel f i lm N o u c h k a van Brakel naar 
het boek van Fredenk van Eeden (met Renee Sou ten -
di jk en D e r e k de Lint), „ Y o u ough t t o b e in p ic tures" van 
Nei l S imon (met Wa l te r M a t t h a u en Dinah M a n o f f ) en 
„The bes t little w h o r e h o u s e in Texas" een do lkomische 
muzikale k lucht met Dol ly Par ton en Bur t Reyno lds 
( T R O S / N e d 1) - K R O ( N e d 2) .brengt een d o k u m e n 
taire van A n d r e T ruyman over het g roe iende verze t van 
de Amer i kaanse b i sschoppen tegen ke rnwapens (De 
bisschop en de bom) 

V R I J D A G (24 s e p t ) - O p N e d 2 ( V A R A ) k o m t 
de laatste TV-f i lm die w e r d o p het g e t o u w gezet doo r 
de Br i tse sch r i j f s te r / zange res /ak tnce V ic tona W o o d In 
deze af lever ing w o r d t in familie- en kennissenkr ing de 
28-jarige lerares Frances duidel i jk gemaak t dat zij best 
eens mag gaan denken aan t r o u w e n Frances is met 
a f kenng van manneli jk geze lschap maar zij stelt nogal 
o n g e w o n e eisen (Sinds ik jou heb ben ik gelukkig/ 
Happy since I met you) 

Nieuws — 2015 La chasse aux 
tresors (spel) — 21 15 Les jeunes 
filles (tv-film) — 2245 Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws — 2035 Les mer-
credis de I information — 21 35 
Festival d Indonesië (sfK>w) — 
2250 Tennismagazine — 2300 
Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Les cmq 
dernieres minutes (tv-film) — 
22OOM01 Je (magazine) - 2 3 0 0 
Nieuws 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 De bien etranges affaires 
(bizarre verhalen) - 21 30 Bleu 
outre-mer (dok) — 22 30 Nieuws 
— 23 00 Prelude a la nuit (koncerO 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Fluchtige 
Bekanntschaften (tv-film) - 2 2 0 0 
Gilobus - Die Welt von der wir 
letjen (dok) 

ZDF 
2015 Aktualiteitenrubriek - 21 00 
Heute-Journal — 21 25 Kerk en 
arbeidswereld — 2215 Zwei Tore 
hat der Hof (tv-film) - 2345 
Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Mittwochs in 
(info) - 21 45 De stad Riad (re 
portage) — 22 15 Wir antworten 
— 2230 Rust never sleeps (kon-
certfilm) — O 15 Nieuws 

LUX. 
2000 Hitparade 
a New York ( f ) 
keimagazine 

21 00 Un sherif 
- 22 30 Spekta-

Donderdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
1700 Schooltelevisie - 1800 De 
avonturen van Peter Selie — 18 05 
Logans vlucht (SF-f) - 1855 Ju
kebox — 19 05 Verdere avonturen 
van Oliver Twist (f) — 1930 De 
kokmeeuw (dok) — 1945 
Nieuws — 2010 Politieke tribune 
(AGALEV) - 2015 Cinemanie 
(filmkwis) — 21 00 Panorama — 
21 50 Het Valkenest ( f ) - 22 35 
Sporttnbune — 2305 Nieuws 

BRT 2 
19 00 Een vinger in de pap (magazi
ne) - 19 45 Nieuws - 2015 Kijk 
Mensen autisme — 21 00 Premie
re — 21 50 Schooltelevisie 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Schlager 
festival 82 - 21 00 Simonskoop 
(filmmagazine) — 21 37 Nieuws 
— 21 55 Den Haag vandaag — 
22 10 Markant (televisieportret) — 
2306 Open school - 2326 
Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 18 59 Cijfers en 
letters (kwis) - 1925DeSull ivans 
( f ) - 2000 Nieuws - 2027 Lou 
Grant ( f ) - 21 20 De bisschop en 
de bom (dok) - 2200 Dona 
Nobis Pacem (rock-mis Thijs van 
Leer) — 22 55 Nieuws 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten — 1930 Nieuws — 1955 
Bejaardenhulp aan huis — 2020 
Clair de femme (film) — 22 00 Le 
Cari-ousel aux images — 2300 
Images 

F 1 
2000 Nieuws - 2035 Ultimatum 
(tv film) — 21 50Dimanche diman 

ches (dok) -
2320 Nieuws 

22 45 Koncert -

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Douze bal-
les pour Laval (dok) — 21 55 Les 
enfants du rock (show) — 2325 
Nieuws 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws - 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 Les enchaines (sptonage-
film) - 2210 Nieuws - 2245 
Prelude a la nuit (koncert) 

ARD 
2000 Nieuws - 2018 Die Fem-
seh-Diskussion — 2100 Die 
Scheitjenwischer (kabaret) — 
21 45 Sieh an, sieh an (magazine) 
- 2230 Tagesthemen - 2300 
Koreograaf Jin Kylian (portret) — 
2350 Nieuws 

ZDF 
21 00 Heute-Journal - 21 20 Die 
Bonner Runde (gesprek) — 22 20 
Familie im Boot (tv-film) - 2330 
Aktuele filmknüek — 2335 
Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Der Garten Al-
lahs (film) — 21 30 Claudia und 
Rosemane Twee opvoedsters — 
2215 Hinter den Schlagzeilen — 
2315 Nieuws 

LUX. 
2000 Dallas ( f ) - 21 00 Filmkeu-
ze La statue en or massif of Dans 
la chaleur de la nuit 

Vrijdag 
24 SEPTEMBER | 

BRT 1 
18 00 De avonturen van Peter Se 
lie - 1805 Sesamstraat - 1820 
Klein klein kleutertje - 18 35 TV 
magazine (Open school) — 19 05 
Verdere avonturen van Oliver 
Twist ( f ) - 1930 De korhoen 
(dok) - 1945 Nieuws - 2015 
Politieke tribune (Vlaams Blok) — 
2020 Bestemming Poolbasis Ze-
bra (film) - 2240 Nieuws 

BRT 2 
19 00 Aktie Openbaar Vervoer — 
1930 Lieve plantjes — 1937 Mor 
gen - 1945 Nieuws - 2015 
Politieke tnbune (Vlaams Blok) — 
2020 De Forsyte Saga ( f ) -
21 10 Geweven pracht De wand
tapijten van PP Rubens — 21 50 
Kwartet van Beethoven 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 De Familie 

Mayer ( f ) — 2000 Jeugd Olympi
sche Spelen — 21 37 Nieuws — 
21 55 Maggie Forbes (f J - 2255 
Een tekening van Trui (film) — 
23 30 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 De 7 van 
Blake (SF-fJ - 2000 Nieuws -
2027 De Willem Ruis Lotto Show 
(spel) - 2200 Smds ik jou heb 
ben ik gelukkig ( f ) - 2252 Haag
se bluf — 2352 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten (Luik) — 1930 Nieuws — 
1955 Special a suivre Le Moyen-
Onent (dok) - 22 55 Nieuws 

RTB 2 
2050 Phedre (toneelstuk) 

F 1 

20 00 Nieuws - 20 35 Grand Casi
no (vanete) — 21 30 L'Espnt de fa
milie ( f ) - 2230 Histoires naturel-
les (dok) - 2300 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Papa Poule 
( f ) — 21 35 Apostrophes - 2255 
Nieuws — 23 05 Le salon de musi-
que (film) 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 35 Le nouveau vendredi (repor
tage) — 21 35 Les muscades de la 
Guerliche (toneel) - 2230 
Nieuws — 23(X) Prelude a la nuit 
(koncerO 

ARD 
1840 WWF-Club - 1915 Hier 
und heute — 2000 Nieuws — 
20 15 Mit mir nicht meine Herren 
(film) - 21 50Rusminus - 22 30 
Tagesthemen - 2300 Tatort ( f ) 
- 030 Nieuws 

ZDF 
1820 Westerns uit de oude doos 
— 1900 Nieuws — 1930 Aus 
landsjournal — 20 15 Ein fall fur 
zwei ( f ) - 21 15Exclusiv - 2200 
Heute-Journal — 2220 Aspekte 
(kuituur) — 2250 Sport am Frei-
tag — 23 50 Das Gasthaus an der 
Themse (film) — 1 20 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws - 2000 
Nieuws — 2015 Reportages uit 
Duitsland — 21 00 fHeden muss 
man miteinander ( f ) — 21 30 Gott 
und Die Welt — 22 00 Mane Cune 
(tv-spel) — 22 50 Kultur und Wis
senschaft — 2335 Nieuws 

LUX. 
2000 Le nche et le pauvre ( f ) -
21 00 Fantomas (tv-film) — 2235 
Essais 

TVEkspnes 
De dikste vriend 

vanuwTV. 
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16 m Kritisch bekel<en 

Gaston Durnez: 

Vijfentwintig schrijvers geportretteerd 
Eindelijk Een ongewoon en toch knap boek Be
kend beroemd befaamd en soms berucht Een 
vreemde ontmoeting heeft hier plaats Jong en 
oud literatoren van de meest uiteenlopende scho
len en ideologische opvattingen reiken elkaar de 
hand over meer dan een eeuw Vlaamse letteren 
W I J volgen het rijtje van Imks naar rechts en wij 
ontmoeten Maurice Gilliams Richard Minne Er-
nest Claes Anton Van Wilderode Slijn Streuvels, 
Hubert Van Herreweghen. Ward Ruyslinck, Hen
drik Conscience Felix Timmermans, Jef Geeraerts, 
Filip de Pillecyn Jotie THooft, Gerard Walschap 
Cyriel Buysse Jos Vandeloo Maria Rosseels, 
Hubert Lampo Herman Teirlinck Jan van Niflen, 
Hugo Claus Walter Van den Broeck, Herman de 
Coninck, Willem Elsschot Johan Daisne en Louis 
Paul Boon Gaan van deze auteurs jaarlijks geen 
duizenden en duizenden boeken over de toonban
k e n ' De voornoemde auteurs vertegenwoordigen 
een brede waaier van ideologisch Vlaanderen en 
behoren tot zeer uiteenlopende literaire richtingen 
De samenstellers van dit boek kozen bewust voor 
deze pluraliteit — en weten dat sommige uitverko
renen in de ene zuil verguisd in een andere zuil ge
prezen en opgehemeld worden Maar een ding 
hebben ze gemeen voor alle Vlamingen zijn ze een 
symbool Gaston Durnez schreef er een uniek 
boek over 

75 jaar VVL 
De Vereniging ter Bevordering 
van het Vlaamse Boekenwezen 
(VBVB) nep het boek Vlaamse 
schrijvers Vijfentwintig portretten 
door Gaston Durnez (Manteau) 
uit tot boek van de maand Deze 
gebeurtenis viel samen met de 
vienng van 75 jaar Vereniging 
van Vlaamse Letterkundigen Hui 
dige voorzitter van dit kuneus ge
zelschap IS Henn Floris Jespers 
Een dankbare gelegenheid om iets 
meer te vertellen over het boek in 
Vlaanderen en over VVL 
Want reeds in 1929 schreef Au 
gust Vermeylen Op de jongste 
algemeene Vergadering van onze 
Vereeniging werd er besloten een 
stelselmatige propagande voor de 
verspreiding van het Vlaamsche 
boek op touw te zetten In dat 
jaar zaten Vermeylen Leo Krijn 
Eugeen de Bock Maunts de 
Meyer en HJ Smeding in de 
Vlaamse Club bijeen Daar werd 
de VBVB geboren die in 1935 een 
permanent sekretariaat opende 
VVL groeide intussen uit Jespers 
noemt een schrijversvereniging 
een monsterverbond een per 

definitie problematische groeps
vorming van per definitie kntische 
individualisten Met een aantal ba 
sisprincipes 

Voorzitter Jespers Van Ver 
meylen huldigen we nog steeds 
de houding dat VVL op een open 
pluralistische basis de vakbelan 
gen van de auteurs moet verdedi 
gen Geen cenakel dus geen este 
tische of etische vierschaar Van 
de VBVB hebben we geleerd dat 
deze problemen slechts zinvol be 
handeld kunnen worden mits 
raadpleging van alle ook ekonomi 
sche gesprekspartners En van de 
ministeriele werkgroep schrijvers-
belangen hebben we een stuk 
strategisch inzicht verworven 

Nieuw 
Het jongste boek van Gaston Dur
nez IS eigenlijk een modelprodukt 
Het handelt over Vlaamse schrij 
vers het is pluralistisch samen
gesteld het IS ekonomisch verant
woord en strategisch uitgekiend 
en het is nieuw 
Dit boek is dus geen overzicht 

wel een bonte galerij van opmer
kelijke figuren waarin plaats is 
voor nog heel wat anderen Ik heb 
ze op verschillende manieren wil
len uitbeelden ( ) Toen ik aan het 
boek begon dacht ik aan een 
ondertitel Een leesboek over 
schrijvers Het is meer geworden 
een lees en kijkboek Dank zij 

op de eerste plaats mijn goede 

vriend en kollega Paul Van den 
Abeele de excellente fotograaf 
met wie ik nu al meer dan dertig 
jaar mag optrekken Dit schrijft 
kultureel redakteur bij De Stan
daard Gaston Durnez in zijn 
woord vooraf En terecht Het is 
een prachtige publikatie zowel 
inhoudelijk als wat de vormgeving 
en lay out betreft Meer dan vier
honderd illustraties zowel uit de 
rijke verzameling van het Archief 
en Museum voor het Vlaamse 
Kultuurleven als uit een partikulie-
re verzameling en tientallen schit
terende portretten 
Binnen het bestek van dit boek 
werden geen uitgebreide biogra
fieën of literaire analyses en be
schouwingen geschreven ledere 
auteur wordt volgens een hem of 
haar karakteristieke manier bena
derd In een anekdote een biogra
fie een boekbespreking of een 
gesprek wordt de essentie van 
zijn of haar figuur gevangen 

De moord op Borms 
Op een briljante wijze poogt Dur
nez een antwoord te vinden op de 
vraag waarom Willem Elsschot het 
gekende en scherpe gedicht ten 
voordele van Borms schreef Een 
antwoord zoeken op die vragen 

leert je veel over de kern van een 
der grootste Vlaamse letterkundi 
gen zowel als over de sfeer in 
Vlaanderen in de eerste helft van 
deze eeuw Zoals bekend werd dr 

August Borms op 12 apnl 1946 
even voor zijn 68ste verjaardag in 
de kazerne van Etterbeek gefusil
leerd Het was de gespannen tijd 
met de bestraffing van de kollabo-
ratie die zoals Gaston Durnez zelf 
schrijft vaak het karakter van een 
jacht op Vlaamsgezinden aan
nam Het salvo van de gendar 
men kreeg verre weerklank de 
verbittering onder rechtgeaarde 
Vlamingen was groot August 
Borms zo dachten velen was 
altijd op de eerste plaats een 
idealistische figuur geweest die te 
goeder trouw onbaatzuchtig maar 
ook al te naïef zijn volk trachtte te 
dienen zelfs bij de bezetter' zegt 
Durnez Wanneer Borms zich naar 
de slachtpaal voortsleepte daarbij 
geholpen door krukken groette hij 
zijn medegevangenen Makkers 
mooi weer vandaag om voor 
Vlaanderen te sterven Enkele 
weken na Borms terechtstelling 
kwam een oudere man in het 
kantoor van Rommelpot hetsuk-
sesrijke na-oorlogse satinsche 
weekblad een naamloze bnef af

geven De bnef was een gedicht 
Aan Borms Het zou pas gepubli 

ceerd worden in 1949 Toen wist 
men reeds dat het van de hand 
was van Willem Elsschot De link 
se wit onbezoedelde vrijzinnige 
schreef hiermee een ware hom
mage aan de rechtse zwarte 
gelovige Het zou Elsschot een 
aantal onderscheidingen kosten 
o m het lidmaatschap van de Aka-
demie In een brief aan Frans 
Smits schreef Elsschot over het 

, deeltje Opdracht en wel om 
l het voor onze katolieke vrienden 

de schijthuizen die voor Borms 
iets hadden kunnen doen hele
maal onaannemelijk te maken 
Elsschot bedoelt de strofe waarin 
wordt voorspeld dat de kardinaal 
de plechtigheid van eerherstel zal 
voorzitten 

Elsschot had dezelfde droom als 
Borms het verlangen om ons het 
Vlaamse Volk te verheffen Om 
die droom de oude grootsheid te 
herwinnen is het nodig dat men 

t de daad stelt Niet stamelen met 
j bedelen maar manhaftig opstaan 
! ^ en recht eisen Daarom schreef 
1 Elsschot dit onovertroffen gedicht 
§ over August Borms Het zat hem 
c vreselijk dwars dat ze een oude 
•° kreupele vent doodschoten 
J (Frans Smits) 
a. 

o Nog meer 
• WIJ namen er dit treffende stukje 

uit Maar zo zouden wij kunnen 
doorgaan Want dit boek blijft 
boeien door zijn originaliteit en 
gevatheid Hoe wordt bij voor
beeld bij Jos Vandeloo een roman 
geboren 7 Na negen maanden 
verwachting (dat is vaak letterlijk 
de periode dat hij nodig heeft om 
een nieuw literair leven te laten 
groeien) wil hij dat het kind gebo
ren wordt en dan trekt hij zich te- , 
rug ergens in een Ardens hotelle
tje of gewoon op zijn goed be 
schermde werkkamer thuis Daar 
vergeet hij voor enkele weken het 
hele uitgeversbedrijf en de rest 
van de wereld die altijd maar be
slag op hem wil leggen en schrijft 
schrijft schrijft tot alle weeën 
voorbij zijn Vandeloo is niet een 
van die auteurs die elke dag een 
bladzijde moeten kunnen neer-
pennen Hij koestert zijn verhaal-
idee tot hij de voorwaarden kan 
scheppen om het in een rustige af
zondering in een ruk op papier te 
zetten 

Of hoe Gaston Durnez en foto
graaf Paul Van den Abeele met 
hebben en houden buiten gegooid 
werden door Stijn Streuvels bij 
een bezoek aan zijn üjsternest 
Of de wording en de verzending 
van het boek van Walter van den 
Broeck Brief aan Boudewijn 
(waarop nota bene nog steeds 
geen antwoord is gekomen) 
De echte literatuurliefhebber komt 
in deze 160 pagina s ook aan zijn 
trekken Menige anekdote of be
schouwing van Gaston Durnez is 
belangrijk als literair gegeven Bo
vendien wordt van iedere auteur 
een korte biografische notitie ge
maakt en zijn belangrijkste werk 
wordt waar nodig summier toege
licht Natuurlijk ontbreekt een op
somming van de interessantste 
studies over de auteurs niet Deze 
gegevens worden buiten tekst in 
een kader met steunkleur afge
drukt Een uitgebreid register met 
alle in het boek voorkomende na
men zowel in de feitelijke tekst als 
in de onderschriften bij de illustra
ties als in de bio-bibliografische 
notities maakt dit boek kompleet 
Hopelijk komt er vlug een tweede 
soortgelijke publikatie met nog 
eens vijfentwintig Vlaamse au
teurs zoals Durnez zelf hoopt 

(prdd) 

— „Vlaamse schri|vers Vijfentwintig por 
tretten door Gaston Durnez' Antwerpen 
Manteau 1982 160 p 295 fr (lot half okto
ber en daarna 495 fr) 
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Breng energie op 
om energie te besparen! 

Het volstaat niet 
slechts een lamp i p v 
meerdere te gebruiken, 
met meer te verlichten 
dan nodig, uw koelkast 
met te lang te laten open
staan, uw koelkast niet op 
het maximum af te stellen 

Hen ais ^"'' 

EI zijn nog veel an
dere manieien om ener
gie te besparen i 
Wü u weten welke '> Niets is 
eenvoudiger' Vraag onze 
brochure 

1^'" »taris^ , 
Staatss^f^S,i23 

10401 'S!.*g&^ 

energie 
Staatssekretaiiaat voor Energie 

dienst voor Energiebehoud. 

Schilder Renaat Ivens te Dessel 
De Itegemse kunstschilder Renaat Ivens (St-Niklaas °1935) stelt van 
zondag 19 september tot zondag 31 oktober ten toon in galerij Hugo 
Minnen te Dessel 
Renaat Ivens die reeds heel wat binnen- en buitenlandse tentoonstellin
gen op zijn aktief heeft is een sterk konstruktivistisch schilder, sleepte 
heelwat prijzen in de wacht en is iemand die buiten de grenzen van het 
eigen land een naam geworden is Er wordt dan ook met belangstelling 
uitgekeken naar deze tentoonstelling 

De opening tot de tentoonstelling loopt elke zaterdag en zondag van 14 
tot 18 u en op afspraak in de Broekstraat 125 te 2480 Dessel bij Mol 
(014-378198-580040) 
Zijn atelier Vogelzangstraat 14 te 2598 Itegem 

:nei:gie 
Breng energrie op om energie te besparen! 

Louis Vos: 

Een geschiedenis van 
het AKVS 
Historicus Louis Vos heeft in twee flinke boekdelen een uitvoerige en 
zeer gedetailleerde geschiedenis geschreven van het Algemeen 
Katoliek Vlaams Studentenverbond (AKVS) 
Het AKVS is beroemd gebleven in de Vlaamse Beweging vooral om 
de heroïsche strijd die het gevoerd heeft tegen de geestelijke over
heid (het episkopaat) voor zijn onafhankeli|kheid en zijn voortbe
staan. Het AKVS is gegroeid uit de traditie van de „blauwvoeterie" en 
de jeugdbeweging van Rodenbach en De Mont Het verenigde zowel 
de kollegestudenten als de hogeschoolstudenten en de seminaristen 
Deze laatsten speelden er zelfs een grote rol in tot wanneer zij verbod 
kregen er nog aan mee te werken 

De organizatie was tweevoudig 
enerzijds de kollegebonden, an
derzijds de plaatselijke vakantie
bonden Het AKVS-netwerk met 
zijn 223 bonden (waarvan 188 
vakantiebonden, 14 kollegebon
den en 21 permanente bonden), 
25 gewesten en 5 gouwen om
spande in 1923-'24 het hele Vlaam
se land, maar vooral in West-
Vlaanderen stond het zeer sterk 
De bezieling was enerzijds sterk 
religieus, anders sterk vlaamsge-
zind 
Gans de evolutie wordt door de 
auteur, jaar na jaar, op de voet ge
volgd Het AKVS had een grote in
vloed op de studerende, katolieke 
jeugd in Vlaanderen en was een 
schitterend voorbeeld van een 
jeugd-vormingswerk 
Het was haast onvermijdelijk dat 
een zo idealistische jeugdbewe
ging in de jaren twintig sterk aan
getrokken werd door het radikale 
Vlaamsnationalisme en zeer vlug 
de rug toekeerde naar de Vlaam
se minimalisten in de katolieke 
partij, zoals de vooroorlogse voor
man van de Vlaamse studenten, 
Frans Van Cauwelaert 
Deze evolutie naar een stnjdend 
en principieel Vlaams radikalisme 
was een doorn in het oog van de 
bisschoppen, vooral dan de aarts
bisschop mgr Mercier 
Het meest en het langst kreeg het 
AKVS de steun van de vlaamsge-
zinde bisschop van Luik, mgr Put
ten 

Tegen het AKVS werd de KSA 
(de katolieke studentenaktie) in 
het leven geroepen en in de onge
lijke strijd moest het AKVS het on
derspit delven 

Innerlijke 
tegenstellingen 
Toch blijft het dat m de laatste epi
sode van deze stnjd ook verdeeld
heid en verwarnng in de leiding 
van het AKVS een rol gespeeld 
heeft 
Het AKVS ging volgens de au-
reur, met alleen door tegenkanting 
en bestrijding van buiten uit maar 
ook door innerlijke tegenstellingen 
en gebrek aan eensgezinde lei
ding ten onder Vooral het Verdi-
naso poogde de hand te leggen 
op het AKVS, wat aanleiding gaf 
tot allerlei intriges Doch toen was 
het AKVS reeds fel ingeschrom-
peld en hield nog alleen een kleine 
kern stand, voornamelijk te Leu
ven Het AKVS heeft ongetwijfeld 
een zeer belangrijke rol gesfjeeld 
in de Vlaamse bewustwording van 
de katolieke studerende jeugd in 
Vlaanderen Velen die in het 
AKVS stonden bewaarden in hun 
later leven een sterk heimwee 
naar deze jeugdbeweging wat in 
de hand gewerkt werd door de 
pijnlijke ondergang Het AKVS 
werd voor velen zowat als een 
myte Het moet nochtans gezegd 
worden dat heel wat AKVS-ers in 
hun principiële en ideologische 
„zuiverheid" als het ware „gesterili-
zeerd" werden en in hun later 

Mgr Rutten een uitzondenngi 

leven onbruikbaar bleken voor de 
praktische politiek 
ZIJ zonderden zich af in de kultus 
van hun jeugdideaal Het schortte 
aan kommunikatie, doorstroming 
tussen een „elite" en de massa van 
de Vlaamse bevolking De ontspo-
nng deed zich voor door het zich 
toespitsen op een steil en onvoor
waardelijk Groot-Nederlandisme, 

dat geen basis vormde voor een 
effektief ingnjfjen in de Belgische 
politiek Weekbladen zoals „Vlaan
deren" en „Jong-Dietsland" heb
ben een grote invloed gehad op 
de jonge generatie van toen En 
onder de ouderen in het Vlaams-
nationalistisch kamp was de ideo
logische verwarnng groot in die 
jaren 

De auteur heeft een massa doku-
mentatie weten te verzamelen en 
heeft deze grondig uitgepluisd en 
verwerkt Daardoor is deze ge
schiedenis wel wat langdradig ge
worden en de vraag kan gesteld 
worden of vele details wel zo 
belangnjk zijn Er werd gestreefd 
naar een zo volledig mogelijk over
zicht, wat wel enigszins schaadt 
aan de overzichtelijkheid De au
teur is zeer genuanceerd waar het 
erom gaat de positie van de bis
schoppen te evalueren Wat mgr 
Mercier betreft kan er nochtans 
met de minste twijfel bestaan, 
noch aan zijn ingesteldheid, noch 
aan zijn metodes die met altijd 
korrekt waren Het is een Fransta
lige histoncus, volledig onver
dacht, mgr Simon, die in zijn uitste
kend boekje over mgr Mercier 
met deze omstreden figuur afge
rekend heeft 

Dit terloops aangestipt Van de 
zgz vlaamsgezindheid van de 
toenmalige bisschoppen — met 
uitzondenng van mgr Rutten die 
als bisschop van Luik ook Umburg 
onder zijn gezag had — geloven 
we met veel De auteur doet het 
voorkomen alsof de bisschoppen 
aanvankelijk goedgezind waren, 
maar dat de breuk dan gekomen is 
omdat de AKVS-leiding te extre
mistisch werd Men kan zich moei
lijk indenken dat een idealistische 
jeugdbeweging zoals het AKVS in 
de Vlaamse strijd van de jaren 
twintig een zo gematigde houding 
zou aangenomen hebben dat zij 
genade vond in de ogen van het 
Belgisch episkopaat van toen De 
botsing was onvermijdelijk Het 
werd tragisch omdat de jongeren 
die heilig overtuigd waren van hun 
ideaal - AVVV-VVK - met be
grepen, niet konden begnjpen dat 
ZIJ, met om godsdienstige, maar 
om politieke redenen, door hun 
geestelijke overheid verketterd 
werden en vervolgd Het is opval
lend dat de auteur er zich van 
onthoudt een oordeel uit te spre
ken over de houding van de gees
telijke overheid ten overstaan van 
de Vlaamse Beweging en het 
AKVS in het biezonder Men kan 
daarop antwoorden dat dit met de 
taak IS van een histoncus 

F VAN DER ELST 

— Bloei en Ondergang AKVS door Louis 
Vos uitg Davidsfonds, Leuven deel 1 
765 fr, deel 2 695 fr 

Leer uw kinderen te voet naar school 
te gaan en naar huis te komen 
Dat bespaart energie 
en wandelen is goed voor ze 

energie 
Breng energie op om energie te besparen! 

16 SEPTEMBER 1982 



Postuum eerbetoon 
aan Philippides 
Waarop wacht de Belgische Atletiekbond eigenlijk om Philippides, de 
Griekse soldaat die in 480 voor Kristus van Marathon naar Athene 
liep om de overwinning van de Griekse troepen op de Perzische te 
berichten en die van uitputting tegenover het Akropolis dood 
neerzeeg, postuum het erelidmaatschap toe te kennen? Er bestaat 
alle reden toe. Onze maratonlopers redden immers keer op keer de 
eer van de Belgische sport. Kerel Lismont en Armand Parmentier 
behoedden zondag onze atletiekbond voor de „Europese kampioen
schappen van de schande". Nooit voordien waren onze atleten op de 
sintelbaan zo zwak voor de dag gekomen. Zelfs Praag 78 begon 
zowaar op een triomf te gelijken naast de „prestaties" van Athene '82. 

Woorden zouden we er eigenlijk 
niet moeten aan vuil maken- we 
mochten al blij zijn als onze atleten 
de streep haalden voor de start 
van het volgend nummer gegeven 
werd. Om maar met te spreken 
over onze zeldzame vertegen
woordiger in de kampnummers. 
Voor demaraton van zondag leek 
onze atletiekwereld op-een puin
hoop. We waren nog amper goed 
genoeg om aan de start te veschij-
nen Over de oorzaken van „het 
verval" werden al veel teoneen 
verkocht geen akkommodatie, 
geen opleiding, geen begeleiding, 
geen (materiele) faciliteiten, geen 
karakter, geen wilskracht, geen 
geduld, baatzucht en financieel 

n egoïsme Het zal wel allemaal waar 
zijn maar de loopbaan van Kareltje 

sche Spelen en voor vier jaar 
redde hij al eens het nationaal 
prestige door m extremis brons te 
pakken op de kampioenschappen 
in Praag. Karel Lismont, die de 
afstand „kapt" en onderweg de 
indruk wekt te roeien zonder boot 
en zonder water, is een van de 
grootste atleten die ons volk ooit 
voortbracht Als geen ander ver
mocht de Limburger blijvend de 
inspanningen op te brengen die de 
atletieksport vereist. 
Het moet Karel, die van de „officie-
Ie" bond nooit de erkenning en de 
hulp kreeg die hij verdiende, een 
troost zijn geweest dat hij in zijn 
onmenselijke taak werd bijge
staan door Parmentier, een West
vlaming die voorbestemd schijnt 
om de opvolger van Lismont te 

er orde op zaken zal moeten ge
steld worden wil men met nog 
dieper (kan dit eigenlijk nog weP) 
in het moeras wegzinken. De be
stuurlijke chaos IS al geruime tijd 
kompleet maar het wordt nu wei 
wat duidelijk zichtbaar voor de 
buitenwereld en dat schaadt na
tuurlijk het aanzien van „de" basis-
sport. 

Hoe belangnjk het samenspel tus
sen atleten en bond wel kan zijn 
werd bewezen door de Westduit-
se afvaardiging Die presteerde 
overheersend tijdens de Europe
se kampioenschappen 

De Duitse mannen wonnen zeven 
gouden plakken en Ulrike May-
farth, de hoogspringster, was tien 
jaar na haar Olympische triomf in 
Munchen nog altijd goed genoeg 
voor een gouden medaille en een 
wereldrekordl De Westduitsers 
waren natuurlijk extra-gemoti
veerd. Na hun gedwongen afwe
zigheid in Moskou (de boycot) 
wilden zij hun internationaal presti
ge krachtdadig oppoetsen- zij zijn 
er voortreffelijk in geslaagd. 
Hun Hans-Peter Ferner zorgde 
zelfs voor de verrassing van het 
jaar hij versloeg Sebastian Coe, 
het-kindje-Jezus van de atletiek
sport, over de 800 meter! 

Maar genoeg daarover. Terug 
naar de Belgische afvaardiging die 
alle heil dankte aan Philippides die 
gelukkig meende naar Athene te 
moeten lopen om zo de wedstrijd 
te creëren waaraan onze atletiek
sport zich nu al jaren vasthoudt. 

Uiterst links: Karel Lismont uiterst rechts Armand Parmentier, de Vlaamse eer gered! 

Jimmy Connors en Chris Evert 
werden jaren geleden al aange
zien voor de beste tennissers ter 
wereld. De dertigjarige Connors 
bevond zich op de drempel van de 
suksesrijkste tennfscarrière aller 
tijden toen in Zweden ene Björn 
Borg opstond om de prestatienor
men met Merckxiaanse allures te 
verleggen. 

Connors zwoegde verbeten in de 
schaduw van de koele Scandina-
viér Nooit legde hij zich op voor
hand bij het meesterschap van zijn 
tegenstander neer Zeldzame ke
ren bracht hij de Zweed aan het 
wankelen. Maar Connors gaf nooit 
af en 1982 wordt wellicht het 
mooiste jaar uit zijn bewonderens
waardige loopbaan. In Wimbledon 
rekende hij af met McEnroe en op 
Flushing Meadow speelde hij met 
ene Ivan LendI die nochtans als 
„onoverwinnelijk" uit zijn halve fi
nale met McEnroe was gekomen 
Maar Connors t>esliste er anders 
over In zijn eigen aantrekkelijk 
agressieve stijl rekende hij af met 
de dorre, van enige fantasie ver
stoken, Tsjechoslovaak 

De aanvaller won het (gelukkig) 
van de verdediger, het tempera
ment zegevierde op de beredene
ring, de klasse op de kunde, de im-
provizatie op de taktiek. 

Connors is dus helemaal terug van 
nooit helemaal weggeweest Hij 
staat weer aan de top van de 
wereldranglijst en meer dan waar
schijnlijk zal hij op het einde van 
het jaar tot „wereldkampioen" 
worden uitgeroepen in opvolging 
van John McEnroe, die deze zo
mer opnieuw tot een gewone ster
veling werd gedegradeerd. Voor 
McEnroe wordt 1982 waarschijn
lijk een ongehoord dieptepunt Hij 
zegevierde enkel in een paar on
belangrijke neventornooitjes en 
zowel op Flushing Meadow als in 
Wimbledon ging hij mentaal volle
dig ten onder 
Hij kan de „psychologische druk" 
— het telkens opnieuw moeten 
bewijzen de betere te zijn — 
blijkbaar niet aan en het staat wel 

vast dat hij ook fysiek niet hele
maal in orde is. Maar op de met 
miljoenen belegde courts wenst 
niemand daar rekening mee te 
houden. Het belooft wel voor de 
toekomst: want naast Borg zal 
ook McEnroe willen „terugkeren" 
naar de top. 
Bij de dames vielen soortgelijke 
ontwikkelingen waar te nemen. 
Chris&e Evert won haar zesde 
(HO. 
Amerikaanse titel enigszins onver
wacht Navratilova scheen immers 
op weg naar de Grand Slam. Maar 
de omstreden Martina tenniste 
zich in de kwartfinale te pletter op 
Pam Shriver Voor Evert werd het 
bijgevolg een koud kunstje om het 
werk vanop de base-line zuinig 
„af te maken. In de finale deed ze 
met de begaafde maar wispelturi
ge Mandlikova wat ze wilde. Zodat 
we ons weer halfweg de jaren 
zeventig konden wanen, in de tijd 
van toen, toen Connors en Evert 
onomstreden als de besten wer
den aangezien. 
Toch hingen er brede schaduwen 
over het dameskampioenschap. 
Almaar luider wordt verkondigd 
dat het damestennis niet langer 
het vereiste niveau haalt, dat het 
nog amper spektakelwaarde bezit 
en dat het „overbetaalde" circuit 
kunstmatig in stand wordt gehou
den. Wij zullen het zeker niet 
tegenspreken maar het „Ontwik-
kelingskomitee van de Belgische 
Sport" gegarandeerd wel De 
commerciële afdeling van het 
B.O.I.C wil in november in Gent 
immers een intercontinentale wed
strijd tussen Amerika en Europa 
organizeren. Voor de Verenigde 
Staten zouden Martina Navratilo
va, Billie Jean King, Andrea Jaeger 
en Betsy Nagelsen aantreden, 
voor Europa Sylvia Hanika, Bettina 
Bunge, Cathenne Tanvier en An
drea Temesvari. Van nu af aan 
wordt verwacht dat de pers de 
massa naar het Kuipke „schrijft". 
Want U weet toch dat al de organi-
zaties van het B.O.I.C een finan
cieel en sportief sukses „moeten" 
worden, de sport ten bate... 

Lismont, dat monument van taai
heid en verbetenheid, bewijst dat 
de veronderstellingen die wijzen in 
de richting van de gebrekkige 
mentaliteit van de atleten dicht bij 
de waarheid zouden kunnen lig
gen. 
Karel Lismont is misschien wel de 
grootste maratonloper uit de ge
schiedenis van de „internationale" 
atletieksport. Elf jaren lang wordt 
hij gerekend onder 's werelds 
beste lopers over de afstand van 
42 kilometer en 195 meter In 71 
werd hij gelauwerd als Europees 
kampioen in de zwaarste van al de 
atletiekwedstrijden. In 72 en 76 
eindigde hij als tweede en derde 
over die afstand op de Olympi-

worden. Parmentier, nog onerva
ren in het vak en bijgevolg enigs
zins onzeker bij het uitstippelen 
van de wedstrijdtaktiek, eindigde 
schitterend tweede achter de op
permachtige Nederlander Nijboer. 
Parmentier knaagde in de slotkilo-
meters zelfs sekonden achter
stand weg en we vragen ons af 
hoe dicht hij zou zijn geëindigd in 
normale omstandigheden. In Athe
ne liep hij immers kilometers lang 
in de stank van uitlaatgassen want 
het hoeft geen betoog dat de 
Grieken orgamzatorisch volkomen 
faalden 

Lismont en Parmentier hebben 
„het zaakje" voor de atletiekbond 
dus gered. Toch is het duidelijk dat 

Slechte tijd voor... buitenlanders 
In het voetbalkampioenschap 
beleven de buitenlanders een 
moeilijke ti jd. Er gaat haast geen 
week voorbij of één van die 
sportieve (en overbetaalde) 
gastarbeiders vliegt van het 
veld. Op de voorbije speeldag 
was het de beurt aan René Van 
der Gijp, de aanwinst —• en het 
is er een — van SK Lokeren die 
door de teatraal leidende Con-
stantin in de slotsekonde we
gens wangedrag — demonstra
tief lachwekkend protest tegen 

de wedstrijdleider — werd weg
gestuurd. Wij hebben geen goed 
woord over voor de vele voet
ballers die menen elke scheids-
rechterlijke beslissing „profes
sioneel" te moeten aanvechten. 

Maar we kunnen niet ontkennen 
dat een aantal jonge scheids
rechters moeite ondervinden 
om hun gezag te laten aanvaar
den. Hun manier van fluiten, veel 
te opvallend, zal daar wel niet 
vreemd aan zijn. Het wordt de 

hoogste ti jd dat men de 
scheidsrechters wijst op hun 
werkelijke rol. Hoe minder men 
ze opmerkt des te beter ze hun 
opdracht volbrengen. Het is niet 
hun taak het spektakel te verze
keren. Daarvoor moeten de 
voetballers zorgen. Scheids
rechters zijn er om de bedreven 
voetballers te beschermen te
gen het houw- en degenwerk 
van de spelvernielers die mo
menteel in elke ploeg overtalrijk 
rondlopen. 
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Prachtige prestatie 

Een Vlaamse 

kartellijst in 

stad'Brussel! 
In Brussel-stad Is men erin geslaagd de Vlaamse krachten te bundelen in één 
kartellijst. Vorige week, stelde lijsttrekker Vic Anciaux de kartellijst Volksunie, 
kristendemokraten en liberalen aan de pers voor. 
Dat was nochtans geen gemakkelijke klus, want er was vanwege Vlaamse (?) 
socialisten, CVP, en P W grote tegenkanting. 
Toch vonden een aantal CVP-ers en liberalen het stilaan wat al te gortig dat 
hun partijbesturen de voorkeur blijven vertonen politiek scheep te gaan op 
tweetalige lijsten, en dat bovendien vooral de CVP er geen graten in ziet een 
vóórakkoord af te sluiten om na I januari '83 samen met PSC en FDF de hoofd
stad te besturen. 
Op de Vlaamse kartellijst valt vooral de aanwezigheid op van uittredend CVP-
raadslid Manu De Rons (tweede plaats) en van gewezen PW-senator 
mevrouw Aline Bernaerts (voorlaatste plaats). 
De lijst wordt geduwd door uittredend VU-raadslid Wim Van der Eist 
De Vlaamse kartellijst in Brussel-stad bevat voorts een kwart vrouwen en een 
kwart jonge kandidaten beneden de 25 jaar. 

maatschappij die bev^feert het proleta
riaat te hebtjen afgeschaft 
Dit IS ongetwijfeld een van de pnontei-
ten 
Vooral voor deze kansarmen is sociale 
huisvesting nodig 
De bejaarden moeten niet noodzake
lijk beschouwd worden als hulpbehoe
vend 
Het O C M W dient geleidelijk aan de 
eerstelijnsgezondhödszorg te organi-
zeren 
Vele mensen kennen hun rechten niet 
eens Ondermeer op een gewaar
borgd inkomen, gewaartxirgd pen
sioen en kindergeld Dit opzoeken is 
de taak van het OCMVJ 
Velen weten niet waar ze terecht 
kunnen of verzinken onder de adminis
tratieve rompstomp Waarom al niet 
lang een ruim verspreide informatie
brochure — vooral voor de ouderen? 

Een greep uit het zes-punten-programma 

van de Brusselse Vlamingen 

Lijsttrekker Vic Anciaux is er op die 
manier in geslaagd te bewijzen dat „de 
dierbare idee van aktief pluralisme in 
konkrete daden (ook tijdens de ver
kiezingen) kan omgezet worden. De 
verkiezingsstnjd van de Vlaamse kar
tellijst wordt gevoerd onder het motto 
„Laat de Vlamingen in Brussel bewij
zen wat ze kunnen.' 
Het zes-punten-programma omvat een 
nieuwe benadenng van het Brussels 
gemeentebeleid De tijd van de Brus
selse hoogmoed moet nu eens voor
goed voortMj zijn Deze pretentieuze 
politiek heeft de stad aan de rand van 
de afgrond gebracht De kern van 
Brussel is verkrot verarmd en verou
derd De gemeentelijke financiën zijn 
op enkele jaren hopeloos verkwan
seld 
Op 6 september nog liet het schepen-
kollege een lening goedkeuren van 
zomaar eventjes 12 miljard frank In 
Brussel werd lange tijd met miljarden 
gegoocheld alsof het peulschillen be
trof 
De Vlaamse kartellijst pakt niet uit met 
ijdele verkiezingsbeloften, maar bena
drukt als algemeen streven dat vooral 
werk moet worden gemaakt van klein
schalige projekten, met een groot res-
jjekt voor het schamel-aanwezige 
groen en de natuurlijke rijkdom van het 
leefmilieu 
Het allereerste leefmilieu van de 
stadsmens wordt sterk bepaald door 
de urbanisatie en de huisvesting, die 
op mensenmaat dienen gesneden te 
worden. 

Ook de Vlaamse Brusselaar heeft 
recht op zijn eigenheid Tevens wil de 
kartellijst dat de politiek steunt op 
sociale rechtvaardigheid, zodat ook 
de zwakken gelijke kansen krijgen 
BIJ de voorstelling van de Vlaamse 
kartellijst benadrukten de heer De 
Rons en mevrouw Bernaert dat zij het 
hunne willen bijdragen om door bunde

ling van de Vlaamse krachten een 
groter aantal zetels in te palmen De 
kartellijst realizeert in de praktijk het 
pnnciep van een zo groot mogelijke 
samenwerking van de Vlamingen in 
Brussel, over de partijgrenzen heen 
V I C Anciaux en zijn Brusselse vrienden 
hebben met deze lijstsamenstelling 
een pracht van een politieke verwe
zenlijking op hun akttef geschreven 

Gezonde gemeentefinanciën 
— Voortaan gedaan met de jarestige-
projekten, 
— Het globale bestedings()atroon 
moet worden herzien, 
— Pnonteiten dienen bepaald volgens 
de reële behoeften en de financiële 
haalbaarfieid 

Een Vlaamsbewust beleid 
— Eerlijke toepassing van de taalwet
geving, 
— Gelijke promotiekansen voor het 
Vlaams personeel, 
— Evenwaardige toelagen voor 
Vlaamse verenigingen en aktiviteiten 
Niet volgens onzinnige tellingen maar 

Werk en welvaart ook in Brussel. 

in funkbe van de kreahviteit en dyna
misme. 
— Erkenning van de Vlaamse organn 
zaties als volwaardige gesprekspart
ner Dit geldt zowel voor de sociaai-kul-
turele raden als voo^ de seniorerv en 
jongerenstrukturen, 
— Reële insjsraak van de Vlamingen 
in elke aangelegenheid van liet ge
meentebeleid 

Open demokratie 
— De administratie dicht bij de inwo
ners, in alle wijken ook buiten de 
werkuren, 
— Echte inspraak voorafgaandelijk 
advies inwinnen van de wijkraden, de 
senioren, jongeren en gezinnen, adv 
teraf verantvvoording geven 

Beleid op mensenmaat 
• Grotere verkeersveiligheid. Voor
al voor ouderen, kinderen en gehandi
capten Bijgevolg bredere en goed 
onderfiouden voetpaden. Meer zorg 
voor de voetganger dan voor koning 
auto 
• Een doorgedreven polibek van ver
nieuwbouw IS vereist Vooral in het 
centrum, maar ook m Haren, waar 
duizenden woningen half verkrot of 
leeg staan Maar dan stopjien met de 
harde en dure restauratie De zoge
naamd zachte vernieuwbouw is veel 
goedkoper, vlugger gedaan en meer 
sociaal 
4 In t)ep>aalde delen van de stad is er 
genoeg geurt>anizeerd Vooral dan in 
Neder-Overtieeml)eek en de Mut
saard Daar is er veel meer nood aan 
reserveren van wat nog groen is Veel 
meer behoefte de bestaande gronden 
voor te behouden voor ééngezinswo
ningen. 
4 Overal is er grote vraag naar een
voudige speel- en Sfxsrtruimte of plei
nen voor kinderen in hun buurt en voor 
de niet-georganizeerde sportliefheb
ber 

Sociale rechtvaardigheid 
In het hart van de stad is er nog 
onmenselijke armoede Deze vierde 
wereld leeft uitgesloten en uitgestoten 
Een ware schande voor onze moderne 

Waarom niet een eenvoudige organi-
zatie met één adres' 

Veiligheid in de stad 
De onveiligheid is wellicht de kwaal 
van deze tijd In elke grootstad ter 
weretó 
Door vertietenng van het leefnmlieu en 
vooral door een intensieve huisves
tingspolitiek met voMoende sociale 
voorzieningen, kan hieraan reeds m 
grote mate verholpen worden 

Volksunie - Kristen-de-
mokraten - Liberalen 
1. Vic Anciaux: 2. Manu De Rons 
(KD): 3. Rudi Roosens. 4 Hedwiga 
Jacobs-Vaes; 5. Sonia Oe Wolf 
(KD); 6. Guido Dosogne: 7. Jozef 
De Pever (LB); 6. Jempi Dan-
greau; 9 Theo Van de Vijvere, 10. 
Gaston Vanderveken; 11. Peter 
Baeskens, 12. Leontine Vander 
Straeten-Vandendries, 13 Domini
que De VuWer; 14. Remy Veriïes-
seit (KD); 15. Mamic Gijpens: 16. 
Marie Oaire Gieten; 17. Mare De 
Doncker, 18. Renaat De Wit; 19. 
Jan üetar (KD); 20 Marie Be-
ckers-Bousse; 21. Jean Lepage; 
22 Pierre Dirix; 23. Marie-France 
Gtelen; 24. Hubert CoOaer: 25. 
Geert Hoogstoel; 26. AmokJ Co-
lier (KD), 27. Kns De Nijs; 28. 
Anne Moyson, 29 Catharirui El
ders, 30. Marcel Hendnckx; 31. 
Henn Deknudt; 32 Frans Rob-
Ixechts. 33 André Serruys, 34. 
Rik Ryckbosch. 35 Mariies Menz 
(LB). 36 Roger Dupont, 37 Frans 
Janssens, 38. Godelieve De Blae-
re-Declercq, 39 Mane Bracke, 40 
Jons Van l<eert)ergen, 41 Fred 
Aeyels.42 Guy ClijmansO<D),43. 
Felix Vangrundert)éeck;44 André 
Verhoogen, 45 Mark Cuvelier, 46. 
Aline Bernaerts (LB), 47 Wim 
Vanderelst 
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20 m Wij in de Volksunie 

VU-St.-Pieters-Leeuw 
met een duidelijk programma 

BRABANT 
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SEPTEMBER 

18 HULDENBERG: VU-verkieztngsbal in zaal Varia om 20 uur 
(Gemeenteplein) 

18 ANDERLECHT: Karel Bulsfonds Gastronomisch buffet met 
dansgelegenheid, Trefcentrum. Dapperheidsplein Om 20 uur 

18 BRUSSEL: 3de lustrumbal Hendnk Conscienceclub om 20 uur in 
zaal Saint V , Th Verhaegenstraat 145,1060 Brussel orkest „The Blue 
Notes" 

18 LONDERZEEL grootse feestavond door Hertog Jan van Bra
bant Om 20 u in het Egmontcomplex Orkest Spike 

22 BRUSSEL- Daan Vervaet over „Feitelijke machthebbers in het 
land" Om 20 uur in 't Schuurke 

24 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 

25 EPPEGEM: 18de Nacht van Eppegem in zaal Rubenshof Voor
stelling van VU-kandidaten door algemeen voorzitter Vic An-
ciaux 

25 GROOT-BIJGAARDEN 6de Breugelfeest van Volksunie-Volks
belangen Vanaf 18 uur m zaal „Collegium", Brusselstraat 257 
Ook op 26-9 vanaf 12 uur 

25 ANDERLECHT Knalfuif VUJO om 20 uur in het Trefcentrum met 
de Ring s Music Entertainment Inkom 80 fr VUJO-leden gratis 

29 DILBEEK Hilde Uytterhoeven over .Struktuur van een gemeen
te en werking van de gemeenteraad Om 20 uur in Vlaams So
ciaal Centrum Ninoofsesteenweg 15 

OKTOBER 
2 ST -MARTENS-BODEGEM; Groot Verkiezingsbal ingericht door 

VU en VUJO Vanaf 20 u 30 in zaal Manna Inkom 80 fr 
2 DUISBURG-TERVUREN. ,10 jaar Volksunie Duisburg" - groot 

bal in zaal De Engel, Kerkstraat te Tervuren Vanaf 20 u 30 Drive-
in-show Radio Relax Laatste voorstelling van volledige VU-lijst 
omstreeks 23 uur 

6 BRUSSEL: Alia Vanderspurt over „De plaats van de vrouw in de 
politiek Hoe machtig of hoe machteloos zijn w e ' " Om 20 uur in 't 
Schuurke 

Woensdag U. werd onder grote be
langstelling de VU-IIjst van St.-Ple-
ters-Leeuw ëan de pers en het pu
bliek voorgesteld. Het goed gestof
feerde programma (12 wel uitgewerk
te beleidslijnen) en de lijst aange
voerd door kamerlid Daan Vervaet 
en kabinetsattaché (Hugo Schlltz), 
Frans Adang en geduwd door de 
jonge geneesheer uit Vlezenbeek 
Georges Gill is eisten natuurlijk alle 
belangstell ing op. 

Tot slot werden een aantal vragen 
gesteld en., beantwoord. 

VU-programma 

U vindt het Vlaams"^ De VU is toch de 
politieke uiting van de Vlaamse Bewe
ging, volks-nationaal en du^ gericht op 
het duidelijk beklemtonen van de eigen 
Vlaamse aard van onze gemeente 

U vindt het nogal groen"? Niet te 
verwonderen de VU was in de zesti
ger jaren de eerste partij die volledige 
kongressen wijdde aan het pj-obleem 
van vervulling en betere leefomgeving 

U vindt het zo sociaaP Natuurlijk — 
dat IS toch ons motto sociaal en 
federaal De Vlaamse Beweging is 
toch altijd opgekomen voor de ont
voogding en voor beter leven van de 
kleine man 

U vindt het menselijk, dus gencht op 
het belang van alle inwoners, jong en 
oud, gelijk waar ze wonen of van 

welke levensbeschouwing ook"? Dat 
spreekt vanzelf de VU is een partij die 
met met standen of machtige belan
gengroepen heeft af te rekenen 
En u vindt het ook haalbaar'? Zoals ge
zegd IS de VU een partij van optimisti
sche realisten, die het geld van de 
gemeenschap met wil verkwisten aan 
grootse prestige-projekten 

10 jaar Volksunie te Duisburg 
1982: Postnummer van de gemeente Duisburg. 
1982: 10 jaar Volksunie-afdeling Duisburg. 
1982: Gemeenteraadsverkiezingen. 

vu-lijst 
1 Daan Vervaet 

Frans Adang 
Lucienne Vandervelde-Vellemans 
Lily Debruyn-Ockerman 
Etienne Van Gutsen 
Jonathan Van Malderen 

7. Ivo Vandenhouwe 
8 Hugo Blyweert 

Dirk Schepens 
Andre Lemaire 
Lucien Blommaert 
Lieve Demot-Buyl 
Helena Peersman-Vehent 
Chnstine Huysman-Lecompte 
Murielle Lintermans-Dedecker 
Willy Vanbelle 
Luc Dua 
Adelin Boon 
Hubert Van Campenhout 
Emiel Michiels 
Piet Pletinckx 
Raymond De Saegher 
Luc Deville 
Luc De Meyer 
Jean-Pierre Steens 
Bob Reygaerts 
Willy Geets 
Eugeen De Kegel 
Georges Gillis 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

VUJO-Vossem ruimt de baan 
Om de bevolking bewust te maken voor het probleem van het 
sluikstorten hielden de Vossemse VU-jongeren een massale opruiming 
langs de landelijke wegen van Tervuren, deelgemeente van Vossem 
Achteraf uitrusten en een fotootje van de „hoop"... u.u.M.) 

BIJ het verschijnen van deze „Wij", is 
het juist 10 jaar geleden dat een paar 
mensen van Duisburg de koppen bij
eenstaken om onder impuls van onze 
huidige voorzitter Marcel Smets, een 
Volksunie-afdeling uit de grond te 
stampen Diezelfde Marcel Smets is nu 
terug gekozen tot afdelingsvoorzitter 
en voert dan ook meteen de Duisburg-
se kandidaten aan bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen met een 
fraaie derde plaats, achter de lijsttrek
kers schepen Joris Depré uit Tervu
ren en schepen Frans Trappeniers uit 
Vossem Want inderdaad zoals u zult 
bemerkt hebben, is Duisburg een stuk
je legpuzzel van „de parel", aan de 
Vlaams-Brabantse kroon, Groot-Ter-
vuren Groot-Tervuren dat nu een nieu
we volwaardige gemeente heeft bijge-
kregen met name Moorsel 
Het werd een bloeiende afdeling die 
haar bekroning kreeg bij de gemeente
raadsverkiezingen van oktober 1976 
De toenmalige afdelingsvoorzitter Fer
dinand Thenaerts werd prompt verko
zen tot gemeenteraadslid Deze Ferdi
nand die gedurende de voorbije 6 
jaren de problemen van Duisburg met 
gloed naar voren bracht op de voorbije 
gemeenteraadszittingen werd met al
tijd aanhoord Ferdinand zou trouwens 
in een schepenrol met misstaan heb-
bfen Jammer I De VU-afdeling Duis
burg en meteen ook het huidige be
stuur van Duisburg dankt Ferdinand 
voor al zijn ijver en inzet gedurende die 
voorbije jaartjes op de gemeente
raadszittingen En WIJ hopen trouwens 
dat WIJ te gepasten tijde op zijn intelli
gentie beroep zullen kunnen blijven 
doen Want inderdaad Ferdinand The
naerts trekt zich terug uit het politieke 
leven Wat hem trouwens van harte 
gegund is Maar de Volksunie moet 
vooruit gaan en daarom kunnen wij er 
met bij blijven stilstaan, want als ant
woord op een artikel dat in een bepaal
de krant verscheen, zegt de VU-Duis-
burg onomwonden dat de VU met 
terugplooit en dat de VU terug een 
meer dan fraaie uitslag verwacht 
Want inderdaad, de propaganda-ma
chine draait op volle toeren En om dit 
alles nog meer kracht en luister bij te 
zetten vieren wij ons tienjarig bestaan 
op zaterdag 2 oktober 1982, in zaal 
„De Engel" in Tervuren, gelegen m de 
Kerkstraat Het wordt een daverende 
dansavond met de lokale radio „Relax". 
Het feest begint om 20 u 30 
Tevens maakt de afdeling-Duisburg 
ervan gebruik om een week voor de 
verkiezingen de volledige Volksunie-

kandidatenlijst van Groot-Tervuren 
voor te stellen omstreeks de klok van 
23 uur 
Al de lezers van het weekblad „Wij" 
zijn uitgenodigd en hopen op een 

spoedige kennismaking 
Allen welkom en toi, toi, toi voor de ko
mende gemeenteraadsverkie^ngeni 

Georges Lahousse, 
afdelingssekretarls. 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

lustrerie 

Openingsuren: 

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

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

Zaakvoerder 

Stdf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Konfrontatie van de Assese 
politiekers met hun 
verkiezingsprogramma's 
Op 27 mei II werden vier Assese 
partijen door een panel van de Advies
raden en het publiek aan de tand 
gevoeld over diverse knelpunten 

— Komt er een informatie- en in-
spraakrecht voor de bevolk ing ' Zo ja, 
onder welke vorm' ' 

— Wat met Waalbor re ' Wordt de 
biblioteek enn gehuisvest of m e t ' 

— Dorpskernvernieuwing' Veilig ver
k e e r ' De omleiding' 

— Verhoging gemeentebelastingen 
of m e t ' Minimum belasting met maxi
mum rendement ' 

Op donderdag 16 september het ver
volg van dit verhaal 
Werden er in de verkiezingsprogram
ma's garanties opgenomen over de 
gekende knelpunten' Zo ja, w e l k e ' 
H o e ' 

Alle politieke partijen worden uitgeno
digd Het panel van de adviesraden 
konfronteert elke partij gedurende 
15 minuten met de hoofdpunten van 
hun verkiezingsprogramma en met de 
standpunten die ze op 27 mei verde
digd hebben Na de pauze komt het 
publiek uitgebreid aan het woord (De 
vragen kunnen schriftelijk worden ge
formuleerd) 

De konfrontatie gaat door op donder
dag 16 september om 19 u 30 Einde 

voorzien rond 23 u Toegang gratis 
In zaal 't Smis, Arsenaalstraat 53 te 
1700 Asse 

Moderator is Steven Roosen, mede
werker Stichting-Lodewijk de Raet. 

^of ten C'rntiQorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Geestelijke 
koormuziek 
te Leuven 
Zaterdag 18 september 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 
voor 11 september op rek 
979-4594249-43 van Dosfelknng Leu
ven, of door betaling bij Pierre Bollion, 
Kiekenstraat 1, 3000 Leuven, 
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VUJO-Anderiecht - aktief 
Reeds gedurende de paasvakantie was VUJO-
Anderlecht aktief een klas van de Groene School 
van Neerpede werd in het nieuw gezet Door allerlei 
omstandigheden kan dit kleine schooltje met over 
voldoende middelen beschikken om de nodige her
stel- en smukwerken te realizeren 
Maar VUJO-Anderlecht bleef niet bij de pakken zit
ten Gedurende de maand augustus hebben leden 
drie klassen en de trapzaal gekuist, geschilderd, 
opgelapt, behangen, opgefrist Dit gaat men in 
Neerpede niet zo vlug vergeten i VUJO haalde zelfs 
„Het Nieuwsblad" met deze stunt 
Op de jaarmarkt van dinsdag 14 september deelde 
VUJO-Anderlecht 1 000 balonnen uit Zij stapten op 
in voor hen speciaal bedrukte T-shirts 

Guido Lasat 

VU-Neder-over-
Heembeek 
en Haren 
heropgericht 
Op 10 )unj II. werd er in Neder-over-
Heembeek een hernieuwde VU-afde-
ling gesticht 

Ziehier het nieuw bestuur 
Voorzitter Wim Van der Eist, sekreta-
ns Mane-Claire Gielen, penningmees
ter Firmin Deblieck, propaganda Ca
tharine Elders (allen uit Neder-over-
Heembeek). organizatie Jempi Dan-
grau (Haren) 

De afgevaardigden in de arrondisse-
mentele raad Firmin Deblieck en M C 
Gielen en Wim Van der Eist 
De bezieler van de stichting van deze 
afdeling is Firmin Deblieck, komende 
van Kapelle-op-Bos, die daar van de )a-
ren '58 tot 70 stichter en voorzitter 
was en als kantonnale afgevaardigde 
nog acht afdelingen heeft helpen stich
ten in het kanton Wolvertem 
HIJ IS vast besloten met zijn nieuwe 
ploeg, nog meer leden en abonnemen
ten te werven 

W I J zullen alles in het werk stellen om 
met de gemeenteraadsverkiezingen, 
onder de vaardige leiding van onze 
nationale voorzitter Vic Anciaux een 
daverend sukses te oogsten in de stad 
B-MSCH 

VU-lijst Overijse 
I Marcel De Broyer, 2 Dirk Hiers, 3 
Marleen Huyghe, 4 Rudy Coel, 5 
Raoul Vanderceelen, 6 Mana Stas, 7 
Willy Vercaigne, 8 Jef Van Look. 9 
ManaDevos: 10 Dany Vandenhouten. 
I I Roger Vandevelde, 12 Henn Otte, 
13 Jan Goossens, 14 Jozef Desa-
veur, 15 Julien De wolf, 16 Wilfned 
Raveyts, 17 Rene Pennie, 18 Julien 
Guns 19 Annie Encx, 20 Jan De 
Broyer, 21 René Vander Weyden, 22 
Germaine Leemans, 23 Frans Koekel-
bergh, 24 Josephina Op De Beeck, 25 
Leontina Smets, 26 Beatnjs Van Ros
sen 27 Leo Enr.x 

CVf-VU-kartel 
te Lennik 
Onder het motto „Anders leven, an
ders werken en anders besturen" 
dienden VU en CVP van Lennik net 
zoals bij de vorige verkiezingen een 
kartell i jst in. Hieronder de samenstel
ling. 

1 Clement De Doncker, Lennik 
2 Clement Suenens, Lennik 
3 Jean De Baerdemaeker, Gaas

beek 
4 Etienne Van Vaerenbergh, Lennik 
5 Albert Van Roy, Lennik 
6 Frans Van Geel, Lennik 
7 Ernest Vankelecom, Lennik 
8 G Andre Rasman, Lennik 
9 Jozef Lissens, Lennik 

10 Eduard Lippens, Lennik 
11 Emiel Vandenberghen Gaasbeek 
12 Marcellina Goovaerts, Lennik 
13 Joseph Van Boxlaer Lennik 
14 Chnstiane Van Belle Lennik 
15 Geert De Cuyper Lennik 
16 Guido Vermeir, Lennik 
17 Camilla Vercruysse, Lennik 
18 Marcel Herremans Lennik 
19 Hector Dieudonne, Lennik 

Dilbeekse Volksbelangenlijst in de lift 
Onder grote belangsteiling werd dinsdag 7 september I I m de Breugelzaal te 
St.-Utriks-Kapelle (een deelgemeente van Dilbeek) de Volksbelangenli jst van 
Groot-Dilbeek aan de pers en het publiek voorgesteld. In goede Pajottenland-
se stij l een gezellige pint een hartig hapje en tussen muurschilderingen naar 
Breugel sprak VU-kamerlid Jef Valkeniers zijn entoesiaste medestanders toe 
Men vraagt zich steeds af waar deze superaktieve man de kracht vandaan 
blijft halen om steeds opnieuw zo veel mensen te mobilizeren en te 
begeesteren. De volksbelangenlijst, onder het niet mis te verstane letterwoord 
VOLKS, telt 33 kandidaten en is opnieuw evenwichtig gestoffeerd. 

Acht dames, heelwat jongelui waarbij 
enkele merkwaardige jongeren in het 
oog spnngen, vier mensen uit het 
onderwijs, heelwat vnje beroepen, 
twee geneesheren en een tandarts 
Ook de derde leeftijd werd niet verge
ten Alle 33 kandidaten werden met 
hun eigenschappen en vaak ook met 
hun ondeugendheden op een geestige 
manier door lijstaanvoerder Valkeniers 
voorgesteld en met applaus begroet 

De Volksbelangengroep heeft deze 

verkiezingen goed voort>ereid zes 
jaar lang' 

Nu een jaar geleden, op 12 september 
1981, werd door een onderzoekbu
reau gepeild naar de kiesintenties van 
3450 inwoners van Groot-Dilbeek en 
dat gaf volgend resultaat Tussen 
haakjes de percentages bij de verkie
zingen van oktober 1976 
CVP 39 (44,9), Volksbelangen 42.9 
(35,6), PVV 9 (7,2), SP 7,3 (BSP 8,4) 
andere 1,8 (3,9) 

Wanneer op 10 oktober as de trend 
van september '81 aanhoudt mag 
VOLKS de stembusdag met vertrou
wen tegemoet zieni 

Het zou ten andere meer dan verdiend 
zijn als WIJ ons hennneren wat de 
ploeg in de voorbije zes jaar zowel bin
nen als buiten de Dilbeekse gemeente
raad verwezenlijkt heeft Hier de lijst 
die het moet doen 

1 Jef Valkeniers (Schepdaal). 2 Henn 
Vanden Meerssche (Groot-Bijgaar-
den), 3 Jef De Ridder, 4 Jan Van den 
Houte (St-Martens-Bodegem), 5 Jan 
Huybrechts (St-Ulnks-Kapelle), 6 
Fons Pnnsen (Itterbeek) 7 Jan So
gers (Dilbeek) 8 Mattelle-Jo De Kin
der (Schepdaal), 9 Frans De Vos 
(Groot-Bijgaarden). 10 Piet Ronsijn 
(Dilbeek) 11 Pierre Hellinckx (St-Mar-
tens-Bodegem). 12 Maunce Appel-

mans (Schepdaal). 13 Mon De Vos (It
terbeek), 14 Vander Roost-Mia De 
Smedt (Dilbeek) 15 Laurent Plas (St-
Ulnks-Kapelle). 16 Vic Roggeman (Dil
beek), 17 Jan Monsieur (Dilbeek), 18 
Willy Eykenbos (Groot-Bijgaarden), 
19 Willy Vander Meulen (Dilbeek), 20 
Frank De Dobbeleer (Dilbeek), 21 
Armand Van den Dnessche (Itter
beek), 22 Ricour-Denise Woters 
(Groot-Bijgaarden), 23 Vic Vander-
smissen (Groot-Bijgaarden) 24 Har-
nie-Manna Van Aerschot (Groot-Bij-
gaarden), 25 Debels-Joske Braam 
(St-Ulnks-Kapelle),26 Spapens-Greet 
Gilles (Schepdaal), 27 Jean-Pierre 
Schoukens (St -Martens-Bodegem), 
28 Jan Hanssens (Ittertieek), 29 De-
craene-Andrea Onderbeke (Dilbeek), 
30 Rudy De Marie (Schepdaal) 31 
Lode Verdoodt (Dilbeek), 32 Van den 
Berge-Mane De C^mps (Schepdaal), 
33 Roger Van de Vondel (Itterbeek) 

ZOCt^(RC1( 
• Dirk Van Bruysel, Gebroe
ders Van Raemdonckstraat 41 te 
2690 Temse, zoekt type-thuis
werk 

Groot-Gent 
• 49-jange man, drukker van 
beroep, stempelgerechtigd, gezin 
ten laste, zoekt dringend werk 
HIJ IS bereid om het even wat te 
aanvaarden 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, Senator A 
Lonquestraat 31,9219 Gentbrug
ge, tel 091/307287 

• Jonge dame, 20 jaar, onge
huwd, diploma A6 /A2 en kwalifi-
katiegetuigschnft sekretanaat-ta-
len zoekt dnngend een passende 
betrekking 

• Jonge dame, licentiate aard
rijkskunde, zoekt een passende 
betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator, A 
Lonquestraat 31,9219 Gentbrug
ge, tel 091-307287 

Lijst Truyen 
1 Jos Truyen, uittredend gemeente

raadslid. 2 Jan Martens, prov raadslid, 
3 Miei Craeghs 4 Kurt Rondelez, 5 
Pol Rosseels, boekhouder 6 Mathieu 
Kosten, 7 mevr Annie Peeters, 8 Luc 
Bogaers, 9 Mark Noben, 10 Enk 
Geurts, 11 Lambert Janssen, 12 Gus-
senhoven-Jadwiga Iwanicki 13 Stan 
Grautus, 14 Jan Gents, 15 mevr 
Degraeve, 16 Andre Gumienny, 17 dr 
Norbert Dieussaert, uittredend ge
meenteraadslid 

Voerbelangen stelt 
kandidaten voor 
Op maandag 27 september 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 Live Tijdens 
deze avond voorstelling van de Vlaam
se Eenheidslijst Voerbelangen 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 tr Alle bewuste Vlamingen zijn 
van harte welkom Aanvang om 20 u 

LIMBURG 
SEPTEMBER 
25 AS. Groot verkiezingsbal „Lijst Truyen" om 20 u 30 in zaal 

,Elckerlyc" Inkom 49 fr 
OKTOBER 
9 KERMT Balfeest van het St -Maartenfonds, om 20 u in zaal Ker-

meta, Diesterweg Het feest der oud Vlaams-Nationalisten 

Opnieuw Volksbelangen 
in Tessenderio 
Zoals in 70 en '76 komt in Tessenderio 
de VU met met een eigen lijst op De 
plaatselijke VU-afdelmg geeft wel haar 
volledig vertrouwen en steun aan de 
lijst Volksbelangen Op deze lijst staan 
de VU-kandidaten 

1 Karel Wijckmans (Centrum) 2 The-
rese Gobert (Centrum), 3 Rik Decos-
ter (HulsO, 4 Jos Van Genechten 
(Hulst-SchooO, 5 Maunts Camps 
(Engsbergen), 6 Maunce Gijbels 
(Berg), 7 Frans Couwberghs (SchooO, 

8 Jef Verwimp (Centrum), 9 Mia Niis 
(Centrum), 10 Frans Van Thienen 
(Hulst), 11 Jos Storms (Engsbergen), 
12 Leo De Bruyn (Centrum), 13 Arsè-
ne Geyzen (Hulst-centrum), 14 Lam-
bert Beyens (Centrum) 15 Jaak Boe-
laers (HulsO, 16 Jos Huybrechts (Cen
trum), 17 Ria Beyens-Ceyssens (Eng-
st)ergen), 18 Jan Leysen (Centrum). 
19 Louis Duts (Hulsü. 20 Louis Neus-
kens (Centrum), 21 Albert Janssen 
(Centrum), 22 Louis Rutten (Cen
trum), 23 Emiel Pais (Centrum) 

6de Europese volkshogeschoolreis: 
Zuid-Tirool 
Onder leiding van Enk en Lily Beeck-
man-Hornicx (BorgerhouO, Willy en 
Lieve Kuipers-Devijver (Herent), Wal
ter Luyten (Berlaar) werd in het Mar-
telldal (Zuid-Tirool) na Baskenland Ka-
talonie, Corsica en Wales het Tiroolse 
volk-zonder-staat bezocht en bestu
deerd 

Meer dan 60 deelnemers tussen 72 en 
9 jaar waren voor 10 dagen van de 
partij in dat zonovergoten bergdal op 
de zuidkant van de Alpen in de 
Wintschgau De twee berghuizen 
Georgheim en Alpenglocken waren 
letterlijk en figuurlijk te klein voor zo
veel ingeschrevenen en zoveel entoe-
siasme Dan maar af en toe uitgewe
ken naar een zaaltje in Martell en 
Morter, waar de Tiroolse geschiedenis, 

stnjd, leefmiddenproblemen en ekono-
mies bestueerd werden 

In Leifers — het Italiaans aangevreten 
Unterland — werden we hoofs en 
uitbundig ontvangen door de gemeen
teraad en bevolking het bezoek in de 
oude bisschopsstad Brixen en het 
daaropvolgend debat met burgemees
ter en enkele gemeenteraadsleden 
was enorm vernjkend 

De Dolomietentocht. tot 3 000 m hoog 
zal wel onvergetelijk blijven terwijl de 
bloemenhulde aan het P Mayr-geboor-
tehuis te Meran en in de A Hoferkapel 
te Sankt Leonard de geschiedkundige 
verbondenheid Vlaanderen-Tirool 
doorheen Napoleons impenalisme elk
een zal Wijven sterken in onze Europe
se volksnationale geest 

Dat de verbroedering en verzustenng 
op het Martell-dorpsfeest, met Ober-
holz' mannenkoor in de Nalser Kellerei 
vloeiend" verliepen hoeven we hier 

niet te schnjven 
Allen — inzonderheid Enk en Lily — 
die deze ontmoeting mogelijk maakten 
zijn we erg dankbaar de deelnemers 
muntten uit door groepsgeest en ka
meraadschap Samen bouwden we 
aan een stuk nieuwe inspiratie ons 
volk ten bate 
BIJ de te laat ingeschrevenen willen wij 
ons verontschuldigen nu reeds was 
„alles" overbezet I 
Volgend jaar — 2de helft van de 
augustusmaand — gaan we terug 
Inschnjven kan nu reeds Vormings 
centrum L Dosfel Bennesteeg 4 te 
9000 Gent 

ZO€K€RC]€ 
• 21-jange juffrouw van Zelem 
(bi| Diest) (tel 013-441948) di
ploma geaggregeerde LSO Ne-
fJr>rlands-Engels-Ekonomie zoekt 
dringend een t)etrekking in het 
onderwijs als lerares studie-
moesteres of opvoedster Voor 
inlichtingen zich wenden tot 
m(;vr Irma Decap Weyerstraat 
9 3930 Zelem tel 013-441642 

• Vlaming verhuurt te Brussel 
twee grote gemeulselde studen
tenkamers elk voor 2 personen tn 
Gallaitstraat 99 te Schaartaeek 
(omg van Soc School Poststr 
St-Lukas VI Ekon Hoge School 
Techn Inst Kard Meraer Mu-
ziekkonc) Prijs 5900 f r ( c v . 
elektr, w -l- k water, frigo m-
begr) Bevragen bij Lammens 
Hoogstr 106 9308 Hofstade 
(Aalst) 
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22 m Wij in de Volksunie 

Volksunie Antwerpen 

Een nieuwe Stad 
een nieuw Beleid 
De .samenvoeging van Groot-Antwer-
pen brengt ongetwijfeld een grondige 
verandering mee voor alle daarbi) be
trokken gemeenten en hun bewoners 
Oude kaders worden doorbroken 
Schaalvergroting zal zowel bestuurlij
ke en menselijke problemen meebren
gen Antwerpen wordt de grootste 
gemeentelijke eenheid van het land 

Antwerpen groot 
maar teefbaar 

O m vat) dit nieuwe feit een echt 
vertrekpunt te maken voor een dyna
mische aanpak en Antwerpen op een 
menselijke wijze uit te bouwen tot de 
Vlaamse Metropool die opnieuw het 
prestige verwerft dat haar toekomt 
moeten de traditionele coalities door
broken worden 
De Volksunie stelt zich dan ook kandi
daat om vanuit haar onafhankelijke 
positie mede te helpen om een nieuwe 
dynamische bestuur te vormen voor 
de grootste Vlaamse stad 
W e beperken ons tot een aantal es
sentiële opties omdat wij wel weten 
dat in deze tijd royale beloften onge
past zijn en dat bovendien het beleid 
voor het nieuwe Antwerpen evolutief 
vorm zal moeten krijgen in het licht van 
de ervaring die men dag aan dag met 
deze mastodont-fusie zal opdoen 
1 Groot maar leefbaar willen wij Ant
werpen Vandaar willen wij in de aller
eerste plaats het herstel van de 
grootst mogelijke openbaarheid en be
reikbaarheid van het bestuur 
Daartoe pleit de VU voor het princi
pieel recht op inzage van de dokumen-
ten van de overheidsorganen naast de 
afbouw van klassieke zwijgplicht van 
de ambtenaren Inspraak en raadple 
ging van de burgers dient georgani-
zeerd te worden naast een werkelijk 
dienstbare administratie met een wer
kelijke depolitizering van de aanwer-
vings en bevorderingsprocedures 
Onze beleidsvisie Antwerpen groot 
maar leefbaar zien wij praktisch te 
verwezenlijken in de invoering van 
deelgemeenteraden niet louter advise
rend maar beschikkend over een be
perkt beslissingsrecht en zekere bud
gettaire middelen 
2 Werk en welvaart moeten meer dan 
ooit centraal staan in de beleidsbekonrv 
mernissen ook op stedelijk vlak 
De Volksunie wil dan ook dat het 
stedelijk bestuur alle mogelijkheden 
die Antwerpen hiertoe biedt maksi
maal gebundeld en planmatig aan
wendt, door — de leefbaarheid en 
groei van de haven energiek te verde
digen en bevorderen, met het afdwin
gen van de jundische zekerheden 
voor alle bestaande uitbreidingsplan
nen zoals Baalhoek In de haven, die 
gemeenschapsbezit is en moet blijven 
moeten tevens aan het pnve initiatief 
ruime en soepele ontplooiingskansen 
geboden worden — door een intensie
ve ekonomische exploitatie van de 
kulturele, toeristische en horeca-funk-
ties en een urbanistisch goed overwo
gen bevordenng van de winkel-w'an-
delfunktie van de verschillende kernen 
in Antwerpen centrum en de huidige 
randgemeenten 
3 Voor de kafastrofale financiële toe-
stend waann de traditionele partijen de 
financiën vooral van de kernstad, heb
ben gebrach^ heeft de Volksunie geen 
tover-remedie Het zaf met op een 
twee drie in> orde kunnen gebracht 
worden 
Een plan op lar^e termijn moet opge
steld worder) om systematisch de wur
gende schuldenlast terug te dnngen 
tot draagbare proporties 
Daartoe zal,'op termijn, de hele struk-
tuur van de stedelijke administratie 
moeten herzien worden 
Inzake belastingen vindt de V U dat 
deze moeten kunnen verantwoord 
worden en daarom wenst de V U alle 
belastingen af te schaffen, waarvan de 
inning meer kost dan ze opbrengt 
Ovengens is de V U van mening dat 
een goede dienstverlening enig geld 
mag kosten Maar voor wa t hoort wa t 
4 De leefbaarheid van een grote stad 
hangt nauw samen met het welzijn, 
bejaarden-, gezins- en jongerenbeleid 
Wat betreft de welzijnszorg stelt de 
V u dat alles staat of valt met een 
menselijke aanpak, waarbij de moNi -

tett van de diensten enerzijds en de 
„zelfhulp" van de betrokkenen ander
zijds centraal staat 
Zoals de V U op politiek gebied zal 
Ijveren voor het tot stand komen van 
deelgemeenteraden, zalzij inzake wel
zijnszorg eisen dat het OCMW in 
Antwerpen totaal gereorganizeerd en 
heringericht wordt in wijkcentra en 
diensten 
Voor het jongerenbeleid stelt de V U 
dat ook voor jongeren Groot-Antwer-
pen moet leefbaar zijn en er voldoende 
aandacht besteed wordt aan ruimte 
voor jongeren en er een bijzondere 
aandacht moet gaan naar de pro-
bleemjeugd 
5 De samenvoeging van Groot-Ant-
werpen zal ongetwijfeld speciale pro
blemen met zich meebrengen inzake 
onderwijs 

zien voor een stedelijk groeiplan 
De V U wenst een kindvriendelijke 
politiek te voeren en zal ijveren voor 
vele verspreide kleinschalige kinder-
speeipleinen naast een tevens klein
schalige en gespreide sportinfrastruk-
tuur 
Bejaarden hebben recht op, naast hun 
klub-k>kalen, overdekte kaart-, praat-
en zithoeken 
De leefbaarheid van Antwerpen eist 
een verdere beperking van het auto
verkeer in de drukke kernen door een 
goed bestudeerd verkeersplan, het va-
lorizeren van parkeerruimten aan de 
rand en het uitwerken van een doelma
tig net van openbaar vervoer 
8 De VU beklemtoont de internatio
nale roeping en de daaruit voortvloei
ende gastvrijheid van Antwerpen 
Antwerpen zal een pilootfunktie ver-

. -

iennfeu«® 

eennieuw 
bdeid. 

Met volstrekte eerbiediging van eenie
ders opvatting en keuze^ blijft voor de 
V U de oprecht pluralistische gemeen
schapsschool het ideaalbeleid 
Vermenging van machtspolitieke mo
tieven met onderwijsproblemen wijzen 
WIJ beslist af zoals wij even beslist 
zullen weigeren toe te geven aan de 
neiging om een Antwerpse schooloor-
log te ontketenen 
De VU stelt een aantal — procedure 
— afspraken voor waarvan de bijzon-
derdste het organizeren van een ron-
detafelkonferentie is met alle belang
hebbenden 
Deze procedure moet leiden tot vol
gende beleidsopties 
— het organizeren van een objektief 
onderzoek naar behoeften en moge
lijkheden over het hele Groot-Ant
werps grondgebied 
— een gelijke behandeling voor alle 
scholen voor alles wat de niet-wettelij-
ke voordelen betreft 
— het waarborgen van het werkelijk 
gemeentelijk karakter van het stadson-
derwijs dat zonder terughoudendheid 
moet openstaan voor alle kinderen 
6 Inzake kuituur moet in Groot-Ant-
werpen een grote inspanning geleverd 
worden om de vele miljoenen die 
besteed worden aan de officiële kul-
tuurmanifestaties opnieuw verant
woord te maken Toneel, opera t>allet 
de biënnale in Middelheim en dgl 
moeten bevrijd worden van de al te 
grote verambtelijking en politizering 
t^eer kwaliteit en grotere selektiviteit 
moet geboden worden f o de grote 
financiële inspanningen die de ge
meenschap zich getroost 
Daarnaast moet in Antwerpen op
nieuw de levende avant-garde aan bod 
kunnen komen waarbij het bestuur 
zich hoofdzakelijk moet beperken tot 
fiet ter beschikking stellen van infra-
struktuur en informatiemiddelen 
7 Inzake de omgevingszorg meent de 
V U dat met alleen de historische stads
kern doch ook de bestaande woonker
nen van de deelgemeenten aan bod 
moeten komen Tevens moet de voor
gestelde ptolitiek toelaten de landelijke 
geledingen te behouden die nog m 
sommige randgemeenten voorhianden 
zijn 

De V U stelt daarom een algemeen 
struktuurplan voor Bij dit alles dient de 
inspraak van de bevolking gewaar
borgd 
In dit struktuurplan dient plaats voor

vullen inzake vreemdelingenbeleid De 
V U wijst erop dat de wettelijke immi-
gratievoorschnften korrekt moeten 
worden toegepast Integratie van 
vreemdelingen kan bevorderd worden 
door aangepaste snelkursussen Ne
derlands 
Tenslotte stelt de V U dat ons Ant
werps bestuur in alle omstandigheden 
het voorfc>eekl moet geven voor een 
volwassen, fiere Vlaamse zelfstandig-
heidswil 

VU-lijst Antwerpen 
1 Hugo Schiltz, Antwerpen, 2 Dirk 
Stappaerts, Borgerhout. 3 Gerard 
Bergers Antwerpen, 4 Ria Van Ronrv 
pay Deurne, 5 Dirk Van Gelder. Ber-
ohem 6 Staf De Lie Berendrecht, 7 
Hugo Jacobs. Wilnjk, 8 Clara Govaert 
Merksem. 9 Fonne Crick Hoboken 
10 Veerie Thyssens Ekeren 11 Ger-
da De Rijck, Antwerpen. 12 Fred Van 
Raemdonck Antwerpen 13 Martha 
De Coninck-De Smet Borgerhout 14 
Dirk Tilburgs. Deurne. 15 Karel Lie-
bens Berchem. 16 Bob Loete. Ant
werpen. 17 Veerie Lenaerts. WiInjk 
18 OmerStevens, Merksem. 19 Lieve 
Dox Echtg Didelez. Hoboken, 20 
Frans De Laet. Antwerpen. 21 Paul 
Bortels. Ekeren. 22 Jan De Scheerder. 
Borgerhout. 23 Carlo De Ridder. 
Deurne 24 Guido Bosmans, 25 Jozef 
Laureyssens Berchem 26 Mia Da-
men. Wilrijk, 27 Sabine Kalingart-
Boury, Merksem, 28 Cami Raes, Ant
werpen 29 Eddy Heyrman, Hoboken, 
30 Andre Cardinael, Wilrijk, 31 Oscar 
Thibos. Borgerhout. 32 Rtehard Seel-
drayers. Antwerpen. 33 Jan Hen-
dnckx, Deurne 34 Jef Brentjens. Ber
chem. 35 Juul Cautreels, Wilrijk. 36 
Ludo Herwijn. Antwerpen. 37 Bert De 
Bruyne. Antwerpen 38 Paula Van 
Beeck-Van Der Linden. Berchem. 39 
Bertha Dierckx, Berendrecht. 40 Jos 
Geens, Antwerpen, 41 Edgard 
Naeyaert Borgerhout 42 Albert Van 
Tner Deurne, 43 Hilde Wagemans, 
Borgerhout, 44 Mare Verswijver, Ant
werpen 45 temmens Luk. Wilrijk 46 
Walter De Bruyn. Merksem, 47 Walter 
Soethoudt Antwerpen 48 Wim 
Moors Antwerpen 49 Marcel Teysen 
Zandvliet, 50 Stefaan Bombey Bor
gerhout 51 Paul Doevenspeck Deur
ne 52 Luc De Boel Antwerpen '53 
José Van Thillo-Verbruggen, Berchem 
54 Andre De Beul WiInjk 55 ' Bart 
Vandermoere Antwerpen 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 

18 BERCHEM: VU-verkiezingsbal in zaal „Oud Kapelteke", Ferd 
Coosemansstraat 127 Aanvang om 20 u 30 

18 SCHILDE Barbecue in de Orangerie van Schildehof, De Pont 
vanaf 18 uur Wandeling doorheen Schildehof voor liefhebbers 
Vertrek om 18u\15 Org V U 

18 KONTICH Verkiezingsfietstocht Vertrek om 14 uur, Edegemse 
steenweg 87 ten huize van Jef Steurs, lijsttrekker 

18 KONTICH Afdelingsmeeting met Hugo Schiltz om 19 uur in lo
kaal Alcazar Voorstelling van de kandidaten 

18 RUMENAM Volksspelen voor groot en klem vanaf 13 uur, vanaf 
17 u barbecue in het Wyneshof Organizatie 'Vlaams-Nationaal 
Informatiecentrum 

18 EDEGEM 1 ste kaartavorKl van het nieuwe seizoen in lokaal Drie 
Eiken vanaf 2 0 u 15 

18 EDEGEM Weekend met het FVV naar Westerio Inl en inschr in 
lokaal of bij bestuursleden FVV tel 4497766 en 449790 r 

18 BORNEM-HINGENE-MARIEKERKE-WEERT VU-bal in zaal Al
cazar Puursesteenweg 25 te Bornem Vanaf 21 uur Muziek 
SOund and Vision Inkom 70 fr Voorverkoop 50 fr 

18 HOVE Optocht van de harmonie Kempenland N i j l e n o m 1 9 u 
Uitdeling van ons kiesplatform 

25 BORGERHOUT VU-verkiezingsbal om 21 uur in zaal „Cattel-
berg . Bothastraat Orkest The Spiders' 

25 EDEGEM Jaarlijks dansfeest met DJ en animatie Karl om 
20 u 30 in zaal Elzenhof, Kerkplein Ten voordele van het 
verkiezingsfonds 

25 KONTICH VU-stand op de braderij-centrum Ook op 26-9 
25 BOECHOUT VU-verkiezingsbal om 20 uur in bovenzaal van het 

Gildenhuis Orkest The Daltons Inkom 70 fr Voor -21 jaar en 
65-t- ers en lOOfr voor de anderen 

25 WOMMELGEM 3de kleinkunstavond met de Vaganten in 
feestzaal Keizershof om 20 uur Inkom 80 f r , studenten 60 fr Or
ganizatie VUJO 

25 MERKSEM: Wieneravond in aanwezigheid van sen Walter 
Luyten Om 20 u stipt in lokaal Vlanac, Bredabaan 360 

26 EKEREN Bloemenhulde Renaat Grassin om 14 u 30 op het kerk
hof Driehoekstraat (Ekeren-Centrum) 

30 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 

OKTOBER 
1 KONTICH Verkiezingsdebat om 20 uur in zaal Pronkenborg. 

Kont Kaz Org De Kijkop m m v VU-schepen Mon Van Den 
Hauwe en VU-OCMW-voorzitter Rene Jaeken 

10 WOMMELGEM Gezellig samenzijn vanaf 20 u in Den Klau-
waert 

Nieuwe 
VU-voorzitter, arr. Turnhout 
Na 14 jaar onafgebroken arr voorzitter 
van de V U te zijn geweest diende 
Hugo Draulans, tandarts en provincie
raadslid uit Dessel. thans ontslag uit 
deze funkfie te nemen omwille van de 
statutaire onverenigbaarheid met het 
senatorschap Hugo Draulahs was als 
eerste opvolger op de senaatslijst bij 
de vonge nationale verkiezingen Na 
het overlijden van senator Wim Joris-
sen heeft hij nu diens plaats ingeno
men 
Op de druk bijgewoonde arr raad van 
september werd Hugo Draulans als 
dank voor zijn 14-jang voorzitterschap 
attentvol bedacht met een prachtig 

TAK-bal 
te Antwerpen 
Zaterdag 25 september besluit het 
Taak-Aktie Komitee de feestvienng 
rond het tienjarig bestaan met een 
nacht van TAK' in de handelsbeurs te 

Antwerpen Zoals steeds poogt het 
TAK haar feestavonden zo veel moge
lijk klank bij te zetten Uit de streek van 
Komen en uit de Voerstreek zullen 
uitgebreide delegaties aanwezig zijn 
Trouwens een vooraanstaand politicus 
uit de Voerstreek zal tijdens het bal 
een dankwoord richten tot de vele 
militanten die jarenlang onbaatzuchtig 
en met de volle inzet naar de Voer
streek zijn komen wandelen 
Tevens zal TAK van de gelegenheid 
gebruik maken om een aantal mensen, 
die zeer nauw met de TAK-werking 
betrokken waren in de bloemetjes te 
zetten Er zullen namelijk 5 titels van 
ere-Taktivist uitgereikt worden Deze 
eer zal te beurt vallen aan verdienstelij
ke Vlamingen uit Komen en uit de 
Voerstreek Hulde zal ook gebracht 
worden aan Fons Madereel en Mauri
ce Dupre 
De avond start om 20 u en een spette
rende tombola met dubbel-Prijs' voor 
iedereen zal de TAK-kas voor het 
komende jaar moeten spijzen 

(Meegedeeld) 

kunstwerk van de hand van kunstschil
der Gaston Craps 

Op diezelfde raad diende dan gestemd 
te worden voor een nieuwe arr voor
zitter De kandidatuur van Lucien 
Beyens. huidig arr sekretaris, behaal
de de 2/3 meederheid waardoor de 
V U in het arr Turnhout de verjonging 
verder doorzet 

Lucien Beyens is leraar en tevens VU-
lijsttrekker in Meerhout bij de aan
staande gemeenteraadsverkiezingen 
BIJ de vonge nationale verkiezingerc 
stond hij nog als tweede kandidaat op 
de kamerlijst O p de merken valt wel 
dat hij op 27-jarige leeftijd reeds een 
snelle carnere gemaakt heeft Na arr 
raadslid, arr VU-voorzitter, arr be
stuurslid, werd hij lid van de nationale 
partijraad en arr sekretaris. waar hij in 
die hoedanigheid een arr sekretariaat 
met personeel en diensten uit de 
grond stampte 

Met zijn 27 jaar is Lucien Beyens nu 
allicht de jongste arrondissements
voorzitter in de Kempen 

vu-lijst 
St.-Amands 

1 Frans De Leeuw. St-Amands. 2 
Aime De Decker St-Amands, 3 Frans 
Borms, St-Amands, 4 Margo Verriest 
Oppuurs, 5 Nicole Seghers, Lippelo, 6 
Godelieve Gevers-Pauwels. St-
Amands 7- Luk Van Hoeck. St-
Amands. 8 Leonard Van Ranst, St -
Amands. 9 Luk Van Praet St-
Amands, 10 Anne-Marie Van Houtef-
ghem, St-Amands, 11 Herman Van 
Mierkï Oppuurs 12 Francine lllegems, 
St-Amands 13 Lisette Kepjsens St-
Amands 14 Francis Moortgat Lippe-
k) 15 LOUIS Zoldermans, Oppuurs 16 
Nadine De Vlegplaer, St-Amands 17 
Frans Van Hoeck, St-Amands, 18 
Jozef Baeten Lippelo 19 Etienne Ser-
vaes, St-Amands 
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y: lepel & vork.,. V 
Café Het Vlaams Huis 

toij Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wi|chmaal 59 
PEER 
Tel. 011-79.70.84 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevesl 60, LEUVEN 
Tel.: 016-22.8672. 
Kon. Astridlaan 85, KONTICH 
Tel.: 031-57.30.32. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel.: 02-218.7489. 
Brugse Baan 1, HULSTE. 
Tel.: 056-71.15.36. 
Grote parkeerterreinea zalen vnj 
voor feesten, banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van 't vat, Levende Water Tonis-
steiner Sprudel. goed en goed
koop eten 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen. 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

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

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

butt/Hiiup 
poggenpohl 

e.a moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 
Belgiëlei 66. 

2000 Antwerpen 
Tel. 03-230.07.72 

Maak ook eens kenms met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

Industnele 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel. 091-67.57.12 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36. 
Schaarbeek 
Tel 02-734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tel 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie. 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 

m ^altaö^uis 
WEKEUJKSE RUSTDAG 
VRÜOAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
D E B R A U W E R 
o * familiezMk mei «raditi*. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAABLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Op 5 mia van f-leizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers. alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02-2520240 
Rest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week, suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen • maaltijdchecks 

Banketbakkerij 
AfMTWERPIA 

Ger ja rdsbergses t raa t 38 Dr Van De Per 'e le i 51 
9300 AALST BORGEf^HOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/236.56.54 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROB8ENDONK 

Tel 014-512148 
Sluitingsdag maandagavond 
dinsdag 

DE PUS 
GEBROEDERS 

Lambroeckstraat 89 
9320 OUOEGEM 
Tel. 052-21.16.06 

Algemene voeding, bieren, wijnen, 
likeuren Rechtstreeks invoer Dui t 
se en Franse wijnen 

Lokaal 

„T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
Demokratische prijzen 
Uitgelezen dienstbetoon 
Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 03/481.8841 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 03/237.4572 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gonirode Heirweg 49 

9230 foelie 
Tel 091-3006 53 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Schoten, 03/658.41 76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

i 
vu-lijst 
Aartselaar 
1 Rik Thys, 2 Marcel Belis. 3 René De 
Ranter, 4 Canna De Maey er-De wolf, 
5 Blondje Knuysen-Joosen, 6 Geert 
Danschutter, 7 Rik Conjn, 8 John De 
Vos, 9 Jeannine Van Bockland-Ha-
bert, 10 Gernt Heremans, 1 Fne Van 
Berckelaer-De Moor, 12 Koenraad De 
Clerck. 13 Gilbert Van den Neucker, 
14 Dieter Peeters, 15 Rosa Riems-
Brochoven, 16 Eddy Suis, 17 Lutgar-
dis Manen-Van Steen, 18 Gernt Al-
lard, 19 Frans De Hert, 20 Juliaan 
Hauchecorne, 21 Renaat Verheyen, 
22 Hugo Coveliers 

vu-lijst 
Kontich-Waarloos 
1 Jef Steurs, uittr schepen, 2 Mon 
Van Den Hauwe, uittr schepen; 3 
Gerda Jaeken, uittr gemeenteraadslid, 
4 Paul Embrechts, oud gemeente
raadslid, 5 Landnetta De Hert. 6 Koen 
Van Der Auwera, 7 Theo De Witte, 8 
Hugo Onzia, uittr OCMW-lid, 9 Julien 
Cibos, 10 Hilde Hermans, 11 Julienne 
Cools. 12 Maurits Van Den Bergh, 13 
Enk Jacobs, 14 Willy Verschueren, 15 
Guido Michiels. 16 John Alpaerts. 17 
Louis Punt. 18 Anita Claes, 19 Greet 
Van Den Bergh, 20 Walter Smet, 21 
Rik Yperman, 22 Monique Van De 
Vondel, 23 Enk Verreyt. 24 Enk Faes, 
uittr gemeenteraadslid. 25 René Jae
ken, voorzitter O C M W 

vu-lijst Lier 
1 Marcellina Baetens-Luyckx, 2 Jan 
Andnes. 3 Frans Lachi, 4 Roger Van 
den Eynde, 5 Josée Dillen-Celen, 6 
Jos Gons, 7 Geolfned Baeten, 8 
Gernt Dijck, 9 Paul Cools, 10 Lieske 
Bouwens-Van Dessel, 11 Annitta De 
Hert-Janssens 12 Jan Mylemans, 13 
Jef Vaes. 14 Gust Van Dessel. 15 Jan 
De Vries, 16 Luk De Bot, 17 Marcel 
Bosschaerts, 18 Josephin Brawers-
Schoenmakers, 19 Ludo Wesen-
beeck. 20 Danny Verhoeven-Schae-
vers, 21 Frans Laurens, 22 Jan Hen-
dnckx, 23 Karel Wuyts, 24 Tine Van
den Berghe, 25 Dolf Engels, 26 Eu-
geen Van Henden, 27 Jan Van den 
Wijngaert, 28 Francine Vandenbosch, 
29 Herman Wellens, 30 Maunts 
Alaerts, 31 Bob Van Ouytsel 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolatles 

A T H O S pvba 

Eikens t raa t 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

O o k r u w b o u w & 
s leute l op de deur 

VU-lijst Zoersel 
Volgt hier de lijst met de 23 

Volksunie-kandidaten 1. Gerard Lau-
reyssens; 2. Wim van Haegendoren; 
3. Ltliane Huybrechts (echtgenote 
Goossens), 4 Max Scheirs. 5 Rik 
Schenck.6 Willy Schuerwegh. 7 Willy 
de Swerts, 8 Dries van Looveren, 9 
Frangois Ivens. 10 Leo Geudens. 11 
Maria Oorts (echtgenote Peeters). 12 
Gaby Vervecken (echtgenote SchuO. 
13 Emma Govaerts (echtgenote Ver-
haverO, 14 Anny Naulaers (echtgeno
te Claessens). 15 Bert Homans, 16 
Paul Waterloos. 17 Werner Reyns, 18 
Johan Wouters, 19 Karel Meussen, 
20 Jules van de Casteele, 21 Mark 
Taeymans, 22 Leen Lemmens (echt
genote Donné), 23 Walter Joris 
Een lijst met opvallend veel vrouwen 
Daar de gemiddelde leeftijd van alle 
kandidaten 38 jaar bedraagt is de lijst 
vrij jong De oudste kandidaat (Ge
rard) IS 59, de jongste (Mare) 22 jaar 
De VU telde bij de vonge gemeente
raadsverkiezingen vier zetels, waarvan 
één zich onafhankelijk opstelde na 
Egmont Ondanks dit verlies rekent zij 
er op, de CVP-meerderheid te breken 
(o a door koalitievorming) OCMW-
raadslid en gemeenteraadslid Gerard 
Laureyssens houdt zulks voor moge
lijk, gezien hij t>ij de laatste provincie
raadsverkiezingen de hoge score van 
1 317 stemmen behaalde, wat bijna het 
vijfvoudige is van zijn stemmenaantal, 
zes jaar geleden Wim van Haegendo
ren en Liliane Huybrechts zijn de ande
re twee uittredende raadsleden 

(dvsdc) 

Café Taverne Ten Doolaert 
Putsebaan 6, Keerbergen 
Tel. 015-51.66.54 
Specialiteit: Paling in 't Groen 
Eigenaar-uitbater Marina en Kamiel De Roover-Van Wese-
mael 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 
SPECIAL ITE IT : G E L E G E N H E I D S G E B A K 

B e r g e n s e S t e e n w e g 1123 
1070 A n d e r l e c h t 

VU-lijst Wommelgem 
Binnen enkele dagen ontvangen alle 
Wommelgemse gezinnen een mooie 
brochure, met alle kandidaten en ons 
programma Een pracht brochure ove
rigens die onze schatkjewaarder heel 
wat kopzorgen zal bezorgen Zonder 
van de andere propagandaplannen 
nog maar te zwijgen 

U vindt hierbijgevoegd de lijst van 
namen van die mensen die zich bereid 
hebben verklaard voor de Volksunie 
als kandidaat voor deze verkiezingen 
van 10 oktober 1982 aan te treden 

1 Henn Vande Weghe. 2 Jef Van 
Haesbroeck, 3 Erna De Bock, 4 Con
stant Geel, 5 Mane-Louise Van Eester, 
6 Jef Dauwen, 7 Walter Dirckx, 8 
Lutgaar Boogaerts, 9 Ward Herbosch, 
10 Elienne Swaans. 11 Rudi Lemou-
che. 12 Monique Deschepper. 13 Gil-
t)ert Sledsens, 14 Ludo Couwels, 15 
Frank Setserechts. 16 Frans De Hondt 
17 Rik Mangelschots. 18 Enk Luyckx, 
19 Jules Van Uffelen, 20 Marcella Van 
den Heuvel, 21 Jozef Ceulemans 
Onze kandidaten rekenen op u, en 
danken bij voorbaat voor uw steun i 

Nieuw arr. sekretariaat 
te Antwerpen 
Vana f 1 s e p t e m b e r j . i . is te A n t w e r p e n een n i euw a r r o n d i s s e 
men tee l sek re ta r i aa t g e o p e n d . He t i s g e v e s t i g d in de J o z e f 
L iess t raa t 2 ( h o e k A m e r i k a l e i ) te 2000 A n t w e r p e n . Tel . 
03/238.82.08. He t sek re ta r i aa t i s g e o p e n d van d i n s d a g to t en 
met v r i j d a g van 10 t o t 1 6 u . 30. 

O p he tze l f de ad res is he t sek re ta r i aa t van de s a m e n v o e -
g i n g - A n t w e r p e n g e v e s t i g d . 
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VU-Mechelen stelt kandidaten en programma voor 

Wij in de Voilsunie 

De Mechelse Volksunie organizeerde op zaterdag 21 augustus j l . een 
programnKa- en propagandadag voor de 41 Mechelse VU-kandidalen, en de 
VUJO-kern. 

Na een verwelkoming door afdelingsvoorzitter Herman Keldermans, kregen 
de deelnemers een uitgebreide dokumentatie-map. 
Gemeenteraadslid Kris Van Esbroeck lichtte uitvoerig het VU-programma toe, 
waarna l i jsttrekker Oscar Renard gedetailleerd de propagandacampagne 
schetste. Hiermede beet de Mechelse VU de spits af te Mechelen want 
aansluitend werden de kandidaten en het VU-programma aan de pers 
voorgesteld. Alvast een suksesvolle start van een veelbelovende verkiezings
stri jd. 

Wat in het oog springt bij haast alle 
programmapunten, is de nadruk w/elke 
gelegd v(/ordt op het kleinschalige Al
les wal kan op gemeentelijk vlak, of 
zelfs op het niveau van buurt of vi/ijk, 
moet daar ook gebeuren Hef gaat om 
de reële betrokkenheid van de burger, 
aldus de VU 
Verder streeft de VU naar meer open
baarheid van bestuur De burger moet 
kunnen inzage krijgen in overheidsdo-
kumenten Informatieplicht van het 
stadsbestuur en een daaruit voort
vloeiende inspraak en participatie van 
de burger en zijn streefdoelen 
Ook aan de financies moet gedokterd 
worden De toestand zou, volgens de 
VU, zo slecht zijn dat bepaalde open
bare werken, welke nog geen aanvang 
genomen hebben, met zouden mogen 
gestart worden 

Stadskernvernieuwing en kleinschali
ge projekten welke relatief weinig kos
ten en toch een grote impakt hebben, 
moeten eerst gerealizeerd worden 
Parken, wandelverbindingen langs de 
dijken, bestrating en riolenng kunnen 
hierbij ondergebracht worden 
Op gebied van toerisme vindt de VU 
dat er nog heel wat te doen staat Ook 
hier pnmeert de kleinschaligheid 
W e noteerden nog standpunten in 
verband met verkeersvrije en ver
keersarme straten, steunen van ty
pisch Mechelse produkten als land- en 
tuinbouw, de ijver om Mechelen politie
ke hoofdstad van Vlaanderen te ma
ken, enz Ook kuituur- jeugd- en sport
beleid worden in vraag gesteld Vol
gens de VU zou in dit verband kunnen 
gezocht worden naar een bestemming 
voor de leegstaande kazernes als 
ontmoetingsplaats voor jongeren, het 
beoefenen van sport het inrichten van 
koncerten, vergaderingen, een jonge-
rencafé of gewoon een ravotruimte 

De vu-lijst 
1 Oscar Renard (Mechelen), 2 Kris 
Van Esbroeck (Mechelen), 3 Firmain 
Verlinden (Hombeek), 4Hilda Uytter-
hoeven (Mechelen), 5 Koen Van Nieu-
wenhove (Mechelen). 6 Bart De Nijn 
(Mechelen), 7 Herman Dubin (Mui
zen), 8 H Keldermans (Mechelen), 9 
Emiel Keuleers (Hombeek), 10 Eddy 
Luyten (Mechelen); 11 Karel Mertens 
(LeesO: 12. Julius Candnes (Heffen), 
13. Eddy De Coninck (Walem); 14. R. 
De Preter-Verbist (Mechelen): 15 L 
Van der Elst-Dethier (Muizen), 16 Paul 
Holsters (Mechelen), 17 L Van Moe-
re-Pintens (LeesO; 18 Johnny Linsen 
(Mechelen); 19. Koen De Vos (Meche
len), 20 W Cauwenbergh (Mechelen); 
21. Baetens-Vermeulen (Hombeek); 
22 Jan Bastiaens (Muizen); 23. Nini 

Sernen-Verhulst (Mechelen), 24 J 
Swartebroeckx (Mechelen), 25 Ge-
rlinde Buts (Hombeek), 26 Martine Era 
(Mechelen), 27 Vera Servaes (Me
chelen), 28 Van Huyneghem-De 
Kunst (Mechelen). 29 Antoon 
Sneyers (LeesÜ, 30 Guy Geets (Me
chelen). 31 Antoon Baarendse 
(LeesO. 32 Jenny Dockx (Mechelen), 
33 Van Opstal-Massant (Mechelen), 
34 Frans Callaert (Muizen), 35 Willy 
Van Herp (Mechelen), 36 Peter Nijs-
ten (Mechelen), 37 Wouter Manvoet 
(Mechelen), 38 Joos Somers (St-Kat-
Waver), 39 Pons Van De Werf (Me
chelen), 40 Wim Jorissen jr (Meche
len), 41 Walter Jaspers (Hombeek) 
De VU hoopt haar stemmenaangroei 
van 2,3 in 1976 nog eens over te doen 
en zo van 6 naar 8 VU-gemeente-
raadsleden te komen 

IN SPANJE 
Jonge Mechelse vrouw redt drie 
mensen van de verdrinkingsdood 
Een ionge Mechelse vrouw heeft in Spanje drie personen van i 
verdrinkingsdood gered. Zij zelf moert na dexe heldend 
het zlekenhuid wtwden opgenoi 
en appjAuüMMdfilL l̂bu 
oi 

De kranten hebben uitvoeng berichten 
gebracht over de heldendaad van „een 
jonge Mechelse vrouw" die op een 
Spaans strand dn de buurt van Alican
te) twee mannen en een meisje van de 
verdnnkingsdood redde 
Het gaat om Gerlinda Brouwers die 
samen met een jonge Vlaming uit Gent 
op het strand vertoefde Er was storm 
op zee en algemeen zwemverbod. 
Rots hulpgeroep vier baders in last 
De jongeman nam een jong meisje 
voor zijn rekening, terwijl (jerlinda dne 
anderen, twee mannen en een meisje, 
aan kant bracht. 

De hele operatie., „waarbij honderden 
vakantiegangers toekeken ", gebeur
de ten koste van grote lichamelijke 
inspanningen. Zo zwaar dat (^r l inda 

en de jonge Gentenaar in de reanima-
tiekamer dienden te worden opgeno
men. 
Uit de berichten viel verder nog te 
lezen dat eens de reddingsaktie voor
bij Gerlinda op groot applaus werd 
onthaald 

Ook WIJ zijn niet weinig fier om het uit
zonderlijk moedige gedrag van „de 
jonge Mechelse" die niemand minder 
IS dan de dochter van het VU-provin-
cie- en gemeenteraadslid Hilda Uyter-
hoeven 

Mag de redaktie langs deze weg de 
kranige Gerlinda gelukwensen met 
deze daad van moed en zelfopoffe
r i n g ' 
Inderdaad een dochter om trots op te 
zijnl 

14-daagse van het Vlaamse Kruis: „Veilig verkeer" 
Het Vlaamse Kruis heeft dit jaar voor 
haar 14-daagse van 17 september tot 
3 oktober ate tema „Veilig verkeer" 
gekozen. Het Vlaamse Kruis: „De keu
ze is doelbewust: als kruisvereniging 
worden wij dagelijks gekonfronteerd 
met ongevallen op de openbare weg. 
Het intense verkeer en het veelal 
ontbreken van de rxxlige veiligheida-
voorzieningen voor de meest kwets
baren in het verkeer, zijn veelal de 
direkte oorzaken van ongevallen met 
zware lichametjke letsels voor de 
slachtoffers. De prioriteiten kn ftet ver
keer dienen opnieuw bekeken; ftet 
wordt hoog tijd dat de mens central 
wordt gesüeki en niet de auto of de an

dere gemotorizeerde voertuigen Het 
Vlaamse Kruis heeft enerzijds de 
plicht deze gevarensituaties aan te 
klagen en anderzijds als kruisvereni-
^ng dienen wij de bevolking erop 
attent te maken dat een juiste eerste 
hulp-verlening t)ij een ongeval ven fun
damenteel belang is". 

Van 17 september 
tot 3 oktober 1982 

marcdevriese 
lichtstudiebuFo 
voor 'n klare kijk op verlichting 
van winkels, kantoren, horeca, 
tentoonstellingsmimtes, feestzalen... 
unieke mogelijkheden met het buizensysteem 
multirohr, voor spotarmaturen en fluo-verlichting 

de allerbeste merken lichtstudio 
erco. hoHmeister, hillebrand, m a r c d e V r i e s e 
putzler, raak, staff. baron ruzetteiaan 78 brugge 

050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 

1 geen parkeerproblemen 

' \ verlichting 
* N , . tegen betaaibare prijzen! > / 

Het is algemeen aanvaa-d dat de snel-
hekl en de juistfieid waa inee de eer
ste zorgen verstrekt worden na een 
ongeval, van fundamenteel belang zijn 
en het verdere verioop van het gene
zingsproces beïnvkjeden Foutieve en 
laattijdige hulpverlening geven aanlei
ding tot verlenging van het genezings
proces en n'K>gelijk t}lijvende letsels. 
Volgens de organizatoren is het orv 
aanvaardt)aar dat in onze overgeïn-
dustnaKzeerde samenleving er zo wet-
nig aandacht wordt besteed aan de 
veiligheid van fietsers, voetgangers en 
kinderen in het verkeer. De jongste 

jaren worden onder druk van de over-
hekJ grote inspanningen geleverd om 
in de industrie de arbeidsomstandighe
den te verfoetoren en veiliger te maken. 

Het is de hoogste ti jd dat ook het ver
keer terug mensvriendeD^ gemaakt 
word t Diverse aktiegroepen zetten 
zk:h in voor autovrije winkelstraten, 
speebtraten en verplicht langzaam 
verkeer (schiMpadaktie). Het Vlaamse 
Kruis heeft als kruisvereniging de op
dracht de bevolking te sensiNizeren 
en op te l e k ^ , de mens nr»g bij een 
ongeval geen toeschouwer meer blij
ven maar moet in staat zijn om een 
goede en snelle verzorging te ver
strekken. 

Daarom ook richt het Vlaamse Kruis 
jaariijks diverse jeugdkursussen, nij-
verheidskursussen en EHBO-kursus-
sen in. Voor de akbeve EHBO-ploegen 
worden aanvullende programma's 
voorzien gaande tot de opleiding van 
ambulanciers Naast de tientallen kur-
sussen startte het Vlaamse Kruis in 
1979 met een leerprogramma in het 
basis- en secundair onderwijs. Aldus 
bereikten de lesgevers van dis vereni
ging reeds duizenden jonge mensen 
er̂  leerden zij hen hoe zij hun mede

mens een nieuwe levenskans kunnen 
geven. Het Vlaamse Kruis is er van 
overtuigd dat door dit projekt een 
mentaliteitsverandering kan tot stand 
komen zodat in noodsituaties de mens 
geen toeschouwer zal blijven, maar zal 
trachten de levensreddende handelin
gen uit te voeren die in een dergelijk 
geval suksesrijke gevolgen kunnen 
hebben. 

Door diverse voordrachten en publika-
ties, en in het biezonder gedurende 
deze 14-daagse, tracht het Vlaamse 
Kruis de bevolking te sensibilizeren 
voor haar werking en haar doelstellin
gen en vragen haar steun om op nog 
een bredere plaats haar werkzaamhe
den te kunnen uitbouwea 

U kan de vereniging steunen door l id 
te worden en/of door een sticker (zie 
de afdruk) te kopen die t i jdens deze 
14-daag8e zal aangeboden worden 
(ZOfrJ. 

Voor meer informatie over de 
werking van het Vlaamse Kruis: Alge
meen Sekretariaat Sint-Pieters-
nieuwstraat 93, 9000 Gent 

verzekeringskantoor 

decoodt p.v.b.a. 
Victor Braeckmanlaian 107 
9110 Gent (St.-Aman(isberg) 
Tel. 091-28.28.32 en 28.36.23 

ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN 
(Adv. 125) 
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Wij in de Volksunie 

Bij VU-Groot-Ninove 
is optimisme troef! 
De eerste zes jaren Volksunie-werking in de Ninoofse gemeenteraad zitten er 
praktisch op en zullen op 10 oktober e.k. door de bevolking geëvalueerd 
worden. Wij zien dit eksamen met vertrouwen tegemoet omdat in de afgelopen 
jaren de VU in Groot-Ninove niet alleen een sterke opposit ie gevoerd heeft in 
de gemeenteraad maar ook beter uitgebouwd werd. Niets werd onverlet gela
ten om de beste krachten van alle afdelingen te bundelen en te vormen via een 
reeks vormingsavonden en evaluatiedagen. Verder wordt reeds drie jaar een 
streekblad „Wij-De Roelanders „driemaal per jaar in alle bussen van Groot-Ni
nove gedropt. Kronologisch geeft dat het volgende: 

10-10-76: Voor het eerste 2 verkozen 
VU-gemeenteraadsleden met volks
vertegenwoordiger Georgette De Ke
gel en André Baro. De verkiezingen 
van 1977 en volgende leverden ons 
spijtig genoeg geen volksvertegen
woordiger meer op maar wel een 
orovincieraadslid in de persoon van 
Urbain Daumerie, Georgette De Ke
gel blijft hoge scores halen wat betreft 
voorkeurstemmen bij de parlements
verkiezingen en op 8 november 1981 
neemt Renaat Raes met 1 550 voor
keurstemmen de fakkel over op de 
provincielijst en wordt verkozen On
dertussen had Renaat zich reeds ver
dienstelijk gemaakt als dynamisch 
voorzitter van Volksunie Groot-Ninove 
en nieuw OCMW-lid Ook werd het 
sociaal dienstbetoon van Georgette 
De Kegel, dat gestatig in omvang bleef 
toenemen, verder uitgebouwd en ver
huisd naar het nieuw sekretanaat van 
het ziekenfonds Pnester Daens in de 
Onderwijslaan te Ninove 

In de gemeentelijke politiek haalt de 
Volksunie voor het eerst zwaar uit bij 
het sluiten van begraafplaatsen wat 
vooral in Pollare en Liefennge groot 
ongenoegen veroorzaakt Bij het kel
deren van het tot mislukken gedoem
de schandalenprojekt „BPA Burcht-
dam" nemen Volksunie en werkgroep 
Leefmilieu het leeuweaandeel voor 
hun rekening En in het aanzwellend 
protest tegen de asociale verhaalbe-
lasting is het alleen de Volksunie die 
het ongenoegen van de bevolking ver
tolkt en reeds meerdere malen de 
afschaffing voorstelde 

Onze verkiezingsli jst heeft als uit
schieters de aanwezigheid van 2 vrou
wen, twee 21-jarigen die onze sterke 
jeugdkandidaten zijn met Adelbert 
Matthys uit Appelterre en Erik De 
Bruyn uit Aspeiare en uiteraard de 
aanwezigheid van algemeen VU-se-
kretaris Willy De Saeger 

De VU-slogans: 
Het zal anders in Groot-Ninove met 
een sterkere Volksunie' Kies keurig 
stem Volksunie' Of Kieskeung'' stem 
Volksunie' Alleen de Volksunie zegt 
verhaalbelasting neen' 

Rik Haelterman 

m 
De vu-lijst 

1 Georgette De Kegel (Outer). 2 
Urbain Daumene (Meerbeke), 3 Re
naat Raes CVoorde). 4 Rik Haelterman 
(Denderwindeke). 5 Leen Maus 
(Meerbeke). 6 Emiel Haelterman (Ap
pelterre). 7 Willem Haelterman (Appel
terre), 7 Willem De Block (Nederhas-
selO, 8 Enk De Bruyn (Aspeiare). 9 
Frits Van Ongeval (Pollare). 10 André 
Scheerlinck (Ninove). 11 Diane Herre-
mans (Ninove). 12 Benoni Snel (Oke-
gem). 13 Ariette Biesemans (Liefenn
ge). 14 Rudy Raes (Outer-Lebeke). 
15 Adelbert Matthijs (Appelterre). 16 
Daniel Van Opdenbosch (Meerbeke), 
17 Alain Vermoesen (Ninove). 18 
Johan De Smet (Oufer). 19 Cosijns-
Christiane Van Oudenhove (Ninove), 
20 Olivier Vlieghe (Ninove). 21 Willy 
De Beek (Appelterre). 22 Georges De 
Pril (Ninove), 23 De Groot-Germaine 
V d Straeten (Denderwindeke), 24 
Mana Smits (Liefennge), 25 Jan De 
Bolle (Meerbeke), 26 Hilde Du Mongh 
(Ninove). 27 Hedwig Lingier (Outer), 
28 Jean De Saeger (Meerbeke), 29 
Chris De Paepe (Ninove), 30 Willy De 
Saeger (Denderwindeke). 31 André 
Baro (Ninove) 

25 

VU en Milieubelangen 
samen te Merelbeke 
In Merelbeke werd de lijst Volksunie-
Milieubelangen op een openbare voor-
lichtingsvergadenng aan het publiek 
voorgesteld De formule VU-MB heeft 
in de jongste zes jaar haar degelijkheid 
bewezen, zodat beide groepen, on
danks de konkurrentie van een andere 
„groene" lijst terug samen de gemeen
teraadsverkiezingen tegemoet treden 
Walter De Meyere, medewerker bij 
BRT 2 - omroep O -VI en zelf 8ste kan
didaat op de VU-MB-lijst stelde de 
verschillende kandidaten even aan de 
aanwezigen voor 

Uittredend eerste schepen Paul Mar
tens en lijsttrekker verduidelijkte de 
overeenkomst tussen beide groepen 
Gedreven door eenzelfde bekommer
nis, nl de mogelijkheid scheppen tot 
een werkelijk milieubeleid te Merelbe
ke, hebben de VU en een groep 
politiek onafhankelijke milieubescher
mers een lijstkoalitie gevormd met het 
oog op de gemeenteraadsverkiezin
gen van 10 oktober as Op de ge
meenschappelijke lijst VU-MB, die een 
gemeentelijk nummer zal dragen — te 
loten uit de nrs 28 en 29 — nemen de 
milieukandidaten de^aatste plaatsen in 

VRIJDAG 1 OKTOBER 
TE 20.30 UUR 
KEIZERSHALLEN - AALST 

Paul Martens zélf wordt als gemeen
schappelijk kandidaat van beide groe
pen beschouwd Dr Enk Van Renter-
ghem, woordvoerder van de groep 
Milieubelangen is de lijstduwer Na de 
verkiezingen zullen de verkozenen van 
de VU en van de groep Milieubelangen 
een gemeenschappelijke fraktie vor
men in de gemeenteraad met het oog 
op een vastberaden verdediging van 
het leefmilieu 
Naast dit oprecht milieubewustzijn 
wenst de groep op te treden als een 
Vlaamsgezinde lijst, zeer sociaal ge
richt en sociaal bewogen 
In al deze aspekten heeft de VU-MB 
groep reeds een duidelijke stempel 
gedrukt op het beleid in de voorbije ja
ren Vooral faktoren van menselijke 
relatie hebben hierbij meegespeeld 
alsook de wijze waarop de mandataris
sen hun rol hebben vervuld Hierdoor 
heeft de groep zeker de verwachtin
gen van de burgers niet beschaamd, 
maar eerder nieuwe mensen voor haar 
aanpak gewonnen 
Er bestaat opnieuw een mogelijkheid 
voor koalitievorming voor de komende 
bestuurspenode Bij de onderhandelin
gen met een mogelijke koalitiepartner 
zal het doel steeds zijn een zo groot 
mogelijk deel van het eigen program
ma te doen aanvaarden Niet het aantal 
mandaten speelt hierbij een rol, maar 
wel de inhoud van die mandaten 

Carla Brion 

De lijst 
1 Paul Martens, uittredend eerste 
schepen, 2 Georges Van Gysegem, 
uittredend schepen, 3 Paul De Belie, 
uittredend gemeenteraadslid, 4 Julien 
Maeyens. 5 Roger Meysman, uittre
dend OCMW-voorzitter 6 Leon Van 
Durme, uittredend OCMW-raadslid. 7 
Ria Depaepe, 8 Walter De Meyere, 9 
Johan Van ciauwenberghe, 10 Dnes 
Stevens, 11 Agnes De Riek, 12 René 
Thienpont, 13 Marcel Versteirt. 14 
Willem De Bruyker, 15 Denise 
Rouaen, 16 Wilfrid Bastiaens, 17 Enk 
Hebbelijnck, 18 Geertruide Verheye, 
19 Dirk Jacxsens, 20 Luc Taildeman, 
21 Joris Rasemont, 22 GuyDeMeule-
meester, 23 Frans De Sutter, 24 Willy 
Sierens, 25 Enk Van Renterghem, 
uittredend gemeenteraadslid 

OOST-VUANDEREN 

18 

18 

SEPTEMBER 

18 OUTER-LEBEKE: Verkiezingsbal van Vü-Groot-Ninove met 
voorstelling van de kandidaten . Orkest „The Honey's" en 
plaatselijke vedette An ja Vanaf 20 u. 30. 
GENTBRUGGE-LEDEBERG: Souper gevolgd door gezellig sa
menzijn in de stedelijke feestzaal. Kerkstraat 27 te (Sentbrugge. 
Vanaf 20 uur 260 fr. per persoon. 
BAARDEGEM: Gust De Boeck-herderiking Om 19 u euchans-
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 (170 f r ) 
ERPE-MERE: 5-jang bestaan VUJO in Hof ten Dale, KerkveW-
straat 31 te Mere Om 19 uk 30 aperitief Om 20 u 30 Breuge-
liaanse maaltijd met daarna muziek en dans Pnjs 200 fr (met-
leden 250 f r ) 
GROOT-GENT: VU-verkiezingsmeeting Groot-Gent om 20 uur in 
het I C.C„ Citadelpark te Gent Gastspreker alg. voorzitter Vte 
Anciaux. •, , , 
ST.-GILLIS-WAAS; Poppenkast met Tante Lieve en Nonkel 
Willy. om 14 u 30 in zaal Kath Knng. Kerkstraat 
BURST-BAMBRUGGE-AAIGEtVI: Verkiezingsbal en 17de Joel-
dansfeest om 21 uur in „Perfa'-zaal. Stationsplein te Burst 
Orkest Jean Monnet en zijn ensemble Erebal schepen De Gra
ve en schepen Mallefroy Raadsleden De Vuyst en L Van Durme. 
NIEUWERKERKEN. Wijn- en kaasavond met Johan Stollz. Om 
20 u in het klubhuis Voetbalveld Eendracht Nieuwerkerken, 
Schoolstraat 
MOORSEL-MELDERT: Grootse dansavond vanaf 21 uur in de 
fiovingen van „Den Ast". 
MOORSEL-MELDERT: Groot mosselfeest van 12 tot 20 uur in 
de hovingen van „Den Ast" 
GROOT-GENT: Fietseling. Sannenkomst om 11 u. 30. EG.W, 
Graaf Van Vlaanderenplein; alwaar slottoespraak door Koen 
Baert provincieraadslid. 

18 

24 

25 

25 

25 

25 

26 

26 

OKTOBER 
1 AALST: Nacht van de Volksunie ..Onze stad. onze gemeenten 

sterke bouwstenen voor een Vlaamse staat" Om 20 u 30 in Kei-
zershallen 

2 GENT: Groot Gents bal van VU-afdeling Gent-Muide en Gent-
Brugse Poort om 21 uur in zaal Kwalidra. Momostraat 194 te 
Gent Orkest The Hammonds 

Te Melle: „Volksunie uw uitweg r* 

Zaterdag 4 september heeft VU-Melle 
haar kandidaten en betrachtingen voor 
de komende gemeenteraadsverkiezin
gen aan de pers voorgesteld 
Onder massale belangstelling heeft 
het afdelingsbestuur bij monde van 
zijn voorzitter Martin Covent na uit
eenzetting van het programma de start 
gegeven voor een harde maar milieu
vriendelijke kiescampagne 
Onder t ie t motto „Volksunie uw uit
weg" gaan zij met 21 kandidaten, waar
van 7 vrouwen, met de zekerheid van 
een overwinning naar 10 oktot)er 
Op de foto v i n r Koenraad Meyle-
mans, mevr Godelieve Van Loo, Dr 
Remi De Vis, Martin Ck)vent mevr De 
Pryck-Van Helleputte, Julien De Sut
ter, Maunts De Cock 

Hieronder de lijst 
1 Remi De Vis, 2 Julien De Sutter, 3 

Moot 

. kleuren*»*" ' 
betere F O T O - H O M E C O L O R L A B Ü 

Molenstraat 125 
WONDELGEM 

Br. Weversplein 165 
9000 GENT 

Freddy Van de Putte, 4 Juliaan Ver-
vaet 5 Martin Covent 6 Mane De 
Pryck-Van Helleputte, 7 Gratiën Leur-
qain, 8 Daniel Beernaerts, 9 Ghislaine 
Janssens-Langerock, 10 Luc De Val-
kenaere, 11 Koenraad Meylemans, 12 
Lena Vanmechelen-Decorte, 13 Go
delieve Van Loo, 14 Walter Claeys, 15 
Hildegard Callewaert 16 Patnck Ar-
nout 17 Marie-Louise Bral-Matthys, 
18 Hubert Van de Putte, 19 Maunts 
De Cock, 20 Edithe De Loose-Dellaert 
21 Roger Merrie 

vu-lijst Lede 
I P Jules Hendenckx (Lede), 2 An-
toon Mertens (Lede), 3 Luc De Poor
ter (Oordegem), 4 Jacques Van Ael-
brouck (Lede), 5 Clement Melcken-
beeck (Wanzele), 6 Frans Meuleman 
(Impe-Lede) 7 Jozef Redant(Lede),8 
mevr Frangois-Rita Van Keulenbroeck 
(Smetlede), 9 mevr Cordemans-Ha-
dewijck Uyttersprot (Lede), 10 mevr 
De Schrijver-Magda Lievens (Lede), 
I I mevr Roels-Madi Frangois (Lede), 
12 mevr Henderickx-Liliane Cnop 
(Lede), 13 Jerome Van de Vijver 
(Oordegem), 14 August De Waele 
(Wanzele), 15 Denis Van den Steen 
(Impe). 16 Koenraad De Cremer 
(Lede), 17 Achiel De Loose (Lede), 
18 Joseph De Neve (Lede). 19 Camiel 
D'Herde (Lede). 20 Marcel Grysouille 
(Lede). 21 Charles Gyselinck (Lede), 
22 Hubert Matthijs (Lede). 23 Roma-
nus Schollaert (Lede). 24 Frans Van 
der Eecken (Lede). 25 Wilfried Van 
Eetvelde (Lede) 
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26 4i^ Wij in de Volksunie 

„Oostende verdient beter, 
Volksunie de moeite waard" 
Met deze slogan stapt de voltall ige Oostendse Volksunieploeg de verkiezin
gen vol vertrouwen tegemoet. Inderdaad, vri jdag 3 september II. werd de 
Oostendse Volksunie-li jst aan pers en publiek voorgesteld. 
Deze perskonferentie was de moeite waard, want in tegenstell ing tot de ande
re partijen, kon de Volksunie, bij monde van Jaak Vandemeulebroucke, naast 
het bekendmaken van de lijst ook het volledig programma bekend maken. 
Kenmerkend voor dit Volksunie-programma is de duideli jke wil te saneren en 
aldus Oostende uit het financieel moeras te halen. Daarenboven gaat de grote 
zorg van de Volksunie naar het kreëren van nieuwe tewerkstelling via het toe
risme, de KMO's en de industrie. Net zoals zes jaar geleden zal de 
Volksunieploeg ijveren voor een open stadhuis voor iedereen los van elke 
vorm van favorit isme, parti jbelang of polit iek machtsmisbruik. 

De eer was voor Toon Van Synghel, 
voorzitter van het Politiek Kollege, 
vi/eggelegd om de kandidatenlijst be
kend te maken De Volksunie-ploeg 
van Oostende ziet er als volgt uit 
1 Jaak Vandemeulebroucke (uittr ge
meenteraadslid en Europees parle
mentslid), 2 Bernadette Van Coillie-
Thysen (uittr gemeenteraadslid), 3 
Kns Lambert (uittr fraktieleider), 4 
Jozef Tommelein (uittr OCMW-raads-
lid), 5 Noel Laleman, 6 Enk Van 
Hecke. 7 Annie Van Houtte-Stuyck 
(uittr gemeenteraadslid), 8 Roland 
Vandenbroucke, 9 Jozef Debussche-
re, 10 Gaston Vandenabeele, 11 Fer-
nand Denys, 12 Gerda Gekiere, 13 
Marcel Talloen, 14 Willy Serpieters, 
15 Guido Dewulf, 16 Knstien Vande-
casteele, 17 Frank Deschoolmeester. 
18 Frieda Pincket, 19 Roger Willems. 
20 V^alter Vanderhaeghe, 21 Roland 
Vanroose. 22 Manna Keters, 23 Ka-
tnen Rubbens, 24 Charles Geuvels, 
25 Canne van Loocke, 26 Rudy 
Meyers, 27 Rudy Sarrazijn. 28 Andre 
Missiaen, 29 Henri Minne. 30 Michiel 
Vandenbussche,31 Andre Degruyter. 
32 Lieve Desmet, 33 Pieter Van Pa
rijs, 34 Lutgarde De Visscher, 35 
Patrick Beauprez, 36 Hilde Laheye, 37 
Giovanni De Pontieu, 38 Dries De-
moen (uittr gemeenteraadslid), 390 
Mark Van Hecke (uittr gemeente
raadslid) 

Een duidelijk VU-programma 
De Oostendse Volksunie heeft de 
voorbije moeilijkheden en strubbelin
gen grandioos overwonnen en staat, 
sterker dan ooit te voren, klaar om de 
aanstaande verkiezingen aan te gaan 
Een pnge, dynamische en evenwichtn 
ge ploeg samen met een volwaardig 
en zeer duidelijk programma verzeke
ren nu reeds het sukses van de V U in 
de koningin der badsteden Een greep 
uit dit gestoffeerde programma 

Uit het financieel moeras! 
Om dit te verwezenlijken opteert de 
V U voor een volledige herschikking 
van de stedelijke uitgaven Grote pun
ten daann zijn de doorlichting van de 
stedelijke administratie en diensten, 
financiële bijdragen voor het gebruik 
van Oostendse diensten, doorlichting 
van de lasten, afbouw van dubbel 
gebruik van stedelijke infrastruktuur, 
de overheveling van het secundair 
stedelijk onderwijs, hef afschaffen van 
elkaar overlappende sociale diensten, 
een Vlaams havenbeleid in plaats van 
een stedelijk, een gelijkvormige inde-

xenng van alle stedelijke koncessies 
en vooral dan de opstelling van een in-
ventans en een zesjarenplan van de 
openbare werken' 

Nieuwe tewerkstelling 
Oostende heeft nood aan een eigen 
toeristisch imago Daartoe ontbreekt 
een toeristische planning op lange 
termijn Zo kan onder meer een vijfja
renplan uitgewerkt worden rond cen
trale tema's zoals visserij, kustfiguren 
Bepaalde wijken van Oostende zijn 
toeristisch minder bedeeld zoals Ma
riakerke en Raversijde Oostende 
heeft door zijn zee- en luchthaven, zijn 
spoor- en autowegen alle troeven in 

MEETING 
Er is een grote Volksunie-mee
ting met voorstel l ing van de 
kandidaten in zaal Elysee op 24 
september om 20 u. 

handen voor een dynamische indus-
tnele ontwikkeling Voor het industrie
park zou men voorrang moeten verle
nen aan nieuwe bednjven in plaats van 
bestaande te laten verhuizen Toe
komstgerichte bednjven zoals spits
technologie, informatika en mikro-elek-
tronika kunnen aangetrokken worden 
Oostende heeft immers een techni
sche en industriële hogeschool Belas
ting op tewerkgesteld personeel wil de 
VU vervangen door een stedelijke 
tewerkstellingspremie voor elke nieu
we baan in KMO, Horeca en Nijver
heid i 
De stad Oostende moet via het derde 
arbeidscircuit en het zelf ontplooien 
van initiatieven voor werklozen beter 
inspelen op de globale tewerkstellings
politiek. 

Naar de wijken! 
De V U IS ook voorstander van recht
streeks verkozen wijkraden die los 
van alle politieke overtuiging open 
staan voor het publiek 
Het publiek moet geïnformeerd wor
den en moet tegen de administratieve 
rompslomp beschermd worden met 
een uitgebreide onthaaldienst en een 
Ombudsdienst Decentralizatie naar 
de wijken en meer gebruik van de 
vroegere gemeentehuizen (vb Stene, 
Zandvoorde, J wordt gewenst 

Ruimtelijke ordening 
en omgevingszorg 

Pnmordiaal in het programmapakket 

van de V U staat een toekomstgericht 
urbanistisch beleid waarbij men vooral 
wi vertrekken vanuit een algemeen 
struktuurplan voor (bv Hazegras, 
Schipperskwartier) Naast de definitie
ve plaatsbepaling van bepaalde nog te 
realizeren gebouwen (brandweerka
zerne, stedelijke werkhuizen, buurthui
zen, sporthalle) stelt de VU voor 
bestrijding van grondspekulatie, drasti
sche beperking van reklame langs 
ojoenbare wegen, een verkeersbeleid 
met o m de ontlasting van het stads
centrum door uitbouw van de Vuurto-
ren-Kennedypunt en Raversijde-Tor-
houtse Steenweg-Autosnelweg Ver
der moet aandacht besteed worden 
aan het probleem van de parkings en 
dat van de fietspaden! Een aktief 
groenbeleid, de bescherming van het 
agrarisch landschap, de omschakeling 
van de verkoop van industriegronden 
naar het in erfpacht geven en een 
ruimere aandacht voor monumenten
zorg zijn ook met te verwaarlozen 
punten 

Onderwijs, jeugd 
en kuttuurbeleid 

De V U wenst zonder meer de over
dracht van het stedelijk secundair on
derwijs naar het Rijk (plannen voor het 
opnchten van een parastatale van het 
Rijksonderwijs zijn in bespreking) 

Het zou een bespanng betekenen van 
600 miljoen wat dan weer een grotere 
zorg voor het gemeentelijk kleuter- en 
lager onderwijs zou mogelijk maken 
De V U wenst meer aandacht te geven 
aan speelterreinen en wijkspeelplei-
nen Men is ook voorstander van ste
delijke jeugdkonsulenten en een ste
delijke uitleendienst voor de jongeren
verenigingen De kulturele raad moet 
zijn funktie van adviesorgaan kunnen 
uitoefenen op een neutrale basis ter
wijl een grotere inbreng moet gebeu
ren vanuit de verschillende wijken en 
buurthuizen (6-jarenplan) Ook wordt 
het tijd dat de stadsbiblioteek een 
nieuwe ruimte krijgt zodat het stedelijk 
museum de vnjgekomen plaats kan 
innemen 
Door inschakelen van schoolgebou
wen kan men tentoonstellingen naar 
de wijken brengen 
Inzake sport moeten de stedelijke 
sportakkommodaties zonder onder
scheid en zonder favoritisme open
staan voor allen, ook voor niet-kompe-
titieve sporters' De sportraad en met 
de koncessionarissen moet het be
heer uitoefenen over de sjDortinfra-
struktuur' 

Oostende is geen eiland! 
In een slotwoord voegt de VU eraan 
toe dat het Oostendse stadsbestuur 
zonder komplexen getuigenis moet af
leggen van de Vlaamse aard onder
wijs- en kultuuraktiviteiten, bevlag-
ging 
De V U heeft het tenslotte ook nog 
over een herwaardenng van de ont
wikkelingssamenwerking en over het 
voeren van akties ten bate van de 
vrede (via onderwijs, informatiebro
chure en feestaktiviteiten ) 

WESTVIMN DEREN 
SEPTEMBER 

18 

18 

19 

25 
25 

26 

BRUGGE: Vanaf 19 uur pnjskaarting met teerlingbak in Breydel-
hof, J Suveestraat 2 
BELLEGEM: Kontaktavond voor alle VU-kandidaten van de 
verschillende gemeenten van het arrondissement Kortnjk Om 
18 u in zaal van cafe Gemeentehuis (aan de kerk) Alle kandida
ten worden verwacht 
IZEGEM: Deelname aan het VU-Kongres Gemeenteraadsverkie
zingen 1982 in Antwerpen Voor alle kandidaten en andere belan-
stellenden Vertrek met bus om 12 u 30 in de Dirk Martenslaan 
(achterkant nieuw postkantoor) Deelname in de kosten 200 fr 
Regelen op de bus 
LEFFINGE: VU-bal om 20 u 30 in zaal Malpertus (Leffinge-brug) 
BRUGGE: 2de Brugse Kroegentocht Verzamelen om 19 u 30 
aan cafe 't Ptem (Gentpoort) 
lEPER: Vertrek fretstocht naar 't Heuvelland en over de „Schre-
ve" r t Boerenhof van de Peerdet>ooniiplaats}, om 9 uur. Organiza-
tie: VUJO 

OKTOBER 
2 GELUWE: New Wave T D met D.J. Funny Folks & Graaf Van 

Male In zaal „De Gaper" Inkom 60 f r , voorverkoop 50 fr Inr 
VUJO 

VU-kamerlid Van Steenkiste 
legt klacht neer 

Waalse woelmakers te Komen 
Op zaterdag 4 september jl werd te 
Komen in huize Robrecht Van Kassei 
het tweede groots tuinfeest georgani-
zeerd Daar ging onder meer de fees
telijke eerstesteenlegging van de ge
plande Vlaamse school door 
De orgamzatie van het tuinfeest be
rustte bij het komitee Robrecht Van 
Kassei, in samenwerking met de Ko-
mense -afdelingen van de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen, het Davids-
fonds, het Vermeylenfonds, de Vlaam
se Automobilistenbond, de Vlaamse 
Toenstenbond, de Vlaamse Volksbe
weging, het Willemfonds, e a 
In de loop van de feestelijkheden 
deden zich ernstige incidenten voor 
die uitgelokt werden door Waalse pro
vocateurs die de Vlaamse bezoekers 
lastig vielen 
In de nabijheid van huize Robrecht 
Van Kassei werden door de provoca
teurs een tiental auto's van Vlaamse 
bezoekers moedwillig met krassen be
schadigd Er IS voor tienduizenden 
frank schade veroorzaakt VU-kamer-

vu-lijst 
Kortrijk 
Hier de lijst van VU-Kortri jk. Ze 
wordt aangetrokken door de uittre
dende gemeenteraadsleden José De 
Schaepmeester, Magda Verbeke, 
Guido Verreth en uittredend OCMW-
lid Lieven Duprez. Lijstduwer is VU-
kamerlid en gemeenteraadslid Franz 
Van Steenkiste. 
1 José De Schaepmeester (Kortrijk), 
2 Magda Seynhaeve-Verbeke (Aalbe-
ke), 3 Guido Verreth (Marke), 4 Lie
ven Duprez (Bellegem), 5 Renaat Ma-
sélis (Heule), 6 Koen Dewulf (Kort
rijk), 7 Eddy Cottyn (Bissegem), 8 
Albert Pysson (Kooigem), 9 Hugo 
Verscheure (Rollegem), 10 Wilfried 
Bogaerts (Kortnjk), 11 Jeanne Verbe
ke-Vanlerberghe (Heule), 12 Jaak 
Dornez (Marke), 13 Patricia Van 
Eeckhout (Kortrijk), 14 Jo Charie (Bis
segem) 15 GielSeynaeve (Heule). 16 
Martien Sandra-Haghebaert (Marke), 
17 Walter Deconinck (Kortrijk), 18 
Pierre Braem (Kortnjk), 19 Werner 
Vandenberghe (Kortrijk), 20 Jozef 
Deconinck (Kortrijk), 21 Hugo Van-
denbulcke (Kortrijk), 22 Chris Dutoit 
(Aalbeke),23 Francette Malfait-Herre-
man (Kortrijk), 24 Ene Huysentruyt 
(Kortrijk), 25 Willy Stock (Kortrijk), 26 
Robert Dupont (Bellegem), 27 Luciana 
Acke-Vervaeke (Kortrijk). 28 Ingrid 
Deschamps-Vandenberge (Marke), 
29 Odete Ampen (Heule), 30 Anne 
Beelen-Vannieuwenborgh (Bellegem), 
31 Piet Vermeulen (Kortrijk). 32 Jozef 
Holvoet (Bissegem), 33 Joost Vander 
Bauwhede (Kortrijk), 34 Paul Thiers 
(Kortrijk), 35 Johnny Flo (Kortrijk) 36 
Luc Descamps (Bellegem) 37 Jozef 
Carlier (Kortrijk), 38 Claude D'Hert 
(Marke). 39 Rosa Roelstraete (Kort
rijk), 40 Mare Langenraedt (Hele), 41 
Franz Van Steenkiste (Heule) 

lid Frans Van Steenkiste legde achter
af in een persmededeling volgende 
verklaring af 
„Ik beschouw het als mijn plicht met 
klem te protesteren tegen het optre
den van de Waalse woelmakers die 
met alleen het klimaat te Komen ver
troebelen doch ook de Vlaamse Ko
menaars in hun rechten treffen 
Tevens beschouw ik fiet als onaan
vaardbaar dat de Komense politie, die 
de ganse namiddag in de omgeving 
van huize Robrecht Van Kassei aan
wezig was, geen enkel verdacht optre
den heeft opgemerkt en ook geen 
enkele aanhouding heeft verricht" 
Door de eigenaars van de beschadig
de wagens werd bij de bevoegde 
instanties klacht neergelegd 

VU-lijst Koekelare 
Hier de lijst van VU-Koekelare die 

voor het eerst met een eigen lijst naar 
de kiezer gaai Gemiddelde leeftijd 
40 jaar 

1 Mare Dobbelare, 2 Jef Hen-
dryckx (uittredend raadslid), 3 Daniel 
Lachat, 4. Odette Staelens, 5 Roland 
Dekoninck, 6 Johan Houwen, 7 Ro
land Babyion; 8 Miehel Constant, 9. 
LOUIS Dereeper, 10 Freddy Dekeyser, 
11 André Museeuw, 12 Maurits Sab-
be, 13 Jozef Vandesonneville, 14 Paul 
Anseeuw, 15 Cosman-Marie-Jeanne 
Sinnaeve; 16 André Zwaenepoel, 17 
Jeanmne Trio, 18 Urbain Vandecas-
teele (oud schepen); 19 Antoon Lan-
duyt 

Rouw in 
Brugge 
De Vlaams-nationale gemeenschap 
in het Brugse is pijnlijk getroffen 
door het heengaan van drie trouwe 
leden: 
Henri Vandemoortel, Sint-Kruis, 
Frans Van Walleghem, Sint-Kruis, 
Gust Demeyer, Oostkamp. 
Twee rustende arbeiders die lang 
vóór 1940 hun overtuiging hadden 
gevormd en deze ook na de beproe
ving van de repressieti jd trouw zijn 
gebleven. 
Samen met hen, rustend pastoor 
Frans Van Walleghem, die, na pasto
rale opdrachten zowat overal in 
West-Vlaanderen, zijn levensavond 
te Sint-Kruis-Brugge kwam door
brengen. 
Het afscheid van deze drie generatie
genoten herinnert, zoals het in de 
gedachtenis van Henri Vandemoortel 
treffend werd verwoord, aan „een 
heerlijke t i jd die zij mochten beleven' 
en waaraan, naast het stipt en gewe
tensvol vervullen van hun beroeps-
taak en de liefde van hun nabestaan
den, hun inzet voor de volkse ont-
voogdingsstr i jd niet vreemd kan zijn. 
(V.I.G.) 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21.2248 

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

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel. 582.1441 

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

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

Ratteau-üevens, 

Portugeesstraat 9, 
1780 Teralfene. 
Tel. 053-66.74.56. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel.: 03/235.65.75 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41.25,89 

Wi j bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

TEL. 014-21.12,07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478,19.93 

Import - Export 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 
Tel. 02-268.14.02 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45, 1000 Brussel 

Tel , 511.61 33 Pnvé 569.03.18 

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

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-5821312 

HAGO 
Sanitair en plastiek. 

Merchtemsestwg. 36, 
1810 WEMMEL 
Te). 460.04.10 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 

Tel. 015-71.12.40 

TE 
OOSTDUINKERKE Littoral 

' ullgebrelde keus bemeubelde villa's - appart. - en studio's 
In alle prijshlassen alles inbeirepen 
«raag gratis katalogus met toto's 

lEOPOLOII-lMNIJOS 
•451 OOSTDUINKERKE 
TEL.05l/tl.26.2« 
WOENSDAG GESLOTEN 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zotidag en ni.i.ind.ig gesloten 

poggenpoh! 
e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 

Belgielei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 03/2300772 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 03/35370.39 

Dame%-, heren- en kinderkleding. 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88,09 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

B + M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Tel 054-330687 

Loodgie ter i j , sanitair, zink, gas, 
roof ing, w a t e r v e r w a r m e r s . 
s c h o u w v e g e n en rege len 
mazou tb rande rs 

Guido NUYTTENS 
Longrtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.ie.39 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief • 
stij lmeubelen en modern 

TETRONIC 
v e r v a a r d i g t en p laa t s t e l e k t r o n i s c h e 

ALARMSYSTEMEN 
an t i - b rand en - i nb raak ; t a l r i j ke re fe ren t ies . 
D e n E e c k h o f s l r a a t 2, 2520 E d e g e m - A n t w e r p e n . 
Te l . 03-440.26.86. B e s t e k o p aanv raag . 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel. 091-62,51.42. 

Alle voor land- en tuinbouw. 

EN BROEKEN 
moeilijke maten,/ 

vakkundige retouche 

¥ermees C 
ill { 

^ t~ ÏC 3- S • 
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P.V.B.A. ORGANI-COMP 

Boekhouding - Fiskaliteit 
Over het ganse land. 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251 11 36 

en vennootschapsstichtingen. 

' 1 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar ruze l le lüdn 56c brugge 
0 & 0 / 3 5 / 4 04 . 
baan b fuggeko r t f i j k 

GELD 

onmiddell i jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-2129,11 en 053-212757. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Stnjtem 
Tel 054-33.3756 

Drukkerij A.D.B. 

Kerks t raa t 222 

G r i m b e r g e n - H u m b e e k 

Al le d r u k w e r k e n 

Tel. 02/269.50.80 

Federatie Vlaamse Vredesweekeinde van VUJO 
vrouwengroepen jg Merkenvelde 
Verschillende FVV-afdelingen organi-
zeren volgende voordracht-diskussie-
avonden: 

Gent (20 oktotjer): Feitelijke macht
hebbers in Belgié. Spreker nog niet 
bepaald 
De kursussen en andere uitgaven van 
de FVV zijn eveneens bij ons te 
verkrijgen: 
— De struktuur van de gemeente. 
— De werking van de gemeenteraad 

( M L ThibauO, 
— Gemeenteraadsverkiezingen. 
— Vrouw en politiek. 
— Belang van de gemeente, belang 

van een goede gemeentepolitiek 
— Feitelijke machthebt)ers in België 
— Een zestal nieuwsbneven. 
Voor alle inlichtingen bent u welkom 
op het FVV-sekretanaat van 9-12 u en 
van 13-17 u Telefoon: 091/23.38.83 

Op 5, 6 en 7 november 1982 organi-
zeert VUJO-Nationaal haar traditio
neel weekende te Loppem (Merken
velde). Het tema is dermate aktueel dat 
een grote opkomst mag verwacht 
worden „Vrede" Gekoppeld aan dit 
tema wordt de Oost-Westrelatie nader 
bekeken ontstaan van een verhou
ding tussen N A V O en WP (Warschau-
pakt), toenadenng met en tussen de 
volkeren van Oost-Éuropa. wat met de 
akkoorden van Helsinki, hoe zit dat 
met de kernwapens in dit werelddeel, 
waar staan we met de uitwisseling op 
ekonomisch, kultureel en filosofisch 
gebied, enz Het nuttige wordt aan het 
aangename (zaterdagavondfuif) en 
het ludieke (zondagmorgenakties) ge
koppeld Het debat van zondagnamid
dag tussen deelnemers en specialisten 
terzake wordt eveneens niet uit het 

oog verloren Inschnjven is nu reeds 
mogelijk bi j ,VUJO (550 f r ) 

Wegens plaatsgebrek verschijnt het 
gedetailleerde programma in de vol
gende WIJ's daar de verkiezingen veel 
plaats opeisen deze dagen (dvsdc) 

ZOi¥>iKJi 
• Afgestudeerde in 1981, met 1 
jaar ervanng dn stagekontrakO 
als daktylo Ned -Frans en begnp-
pen van Engels en Duits, is onge
huwd en zoekt werk in Brusselse 
of ten westen ervan Voor inlich
tingen Dr J Valkeniers, volksver
tegenwoordiger, 02-5691604 

STUDIO 
DANN 

02-428.6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 
014-31 1376 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel. 03-216.34.16 

VUJO-propaganda- materiaal 
W I J hebben een uitgebreide kollektie 
propagandamateriaal in „stock", om de 
jonge kandidaten tp steunen in hun 
campagne Brochures: „Gemraads-
verk '82, '/oor échte participatie 
(20 fr) en „De gemeente, bouwsteen 
van de Vlaamse staat' (50 f r ) 
Aff iches: „Jong kiest jong", „Hard 
maar eerlijk', „Groen en Vlaams", alle 
aan 2 fr /stuk Vervolgens, „Kraak het" 
(afbeelding gemeentehuis) en „Voor 
echte participatie" een blanco-affiche. 

kjeide voor 4 f r /s tuk 
Ten slote nog een affiche voor één 
frank stuk „Volksunie, waar jongeren 
zich thuis voelen" Verder zijn we nog 
in het bezit van een citroengele sti
cker tegen 1 frank waarop eveneens 
de slogan „Volksunie, waar jongeren 
zich thuis voelen" op voorkomt Bestel
lingen zoals steeds op hetzelfde adres 
en telefoonnummer van de Volksunie, 
Bamkadenplein 12 te Brussel, ten 
name van VUJO (dvsdc) 
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Mieke Van Haegendoren: 
Ludwig Vandenhove: 

Wr Mensen van bij ons 

„Het is me wel het 
(Limburgs) CVP-staatje ii 

G E N K — Verwer f t één po l i t ieke fo rmat ie in een s t reek, in 
een gemeente , b i j ve rk iez ingen de abso lu te meerderhe id 
dan kan f iet ook niet zo ve rwonder l i j k v o o r k o m e n dat deze 
fo rmat ie we in ig onver le t laat om ook de abso lu te macht in 
maa tschappe l i j ke ins te l l ingen te ge lde te maken. Te 
beg innen met de verde l ing van de beheersmandaten . 
G o e d te pra ten val t zu lks geensz ins vanui t de 
b e k o m m e r n i s v o o r de u i tbouw van een open demokra t ie . 
N o g bedenke l i j ke r w o r d t het evenwe l als één po l i t ieke zui l 
e lek to raa l hoegenaamd niet de meerderhe id van de burgers 
achter z ich heeft , maar er we l kan op bogen veru i t de 
s te rks te fo rmat ie te z i jn en het u i te indel i jk hoe dan ook 
t o c h k laarspee l t o m in zus-en-zoveel ins te l l ingen zonder 
zo rgen , en voo ra l zonder po t tenk i j ke rs , met de skep te r te 
zwaaien. B i j ons heeft zu lks er toe ge le id een g roe iend 
ongenoegen in de hand te we rken dat her en der b i j 
momen ten op laa i t onder de gemeenschappe l i j ke noemer : 
„de macht van de CVP-staat". 

Bij herhaling hebben woord
voerders van deze politieke zuil 
er op gewezen dat de politieke 
opponenten deze slogan nauwe
lijks ergens op steunen en de
magogisch uitspelen. 
Men zal nu wel definitief tot 
andere inzichten moeten komen, 
de ogen van velen zullen ge
opend worden, nu het weten
schappelijk onderzoekscentrum 
CRISP een onderzoek uitbrengt 
over „De machtspositie van de 
verschillende politieke forma
ties in het Limburgse maat
schappelijk leven'. Professor 
Mieke Van Haegendoren en li
centiaat Ludwig Vandenhove 
hebben vastgesteld dat de CVP, 
hoewel zij in deze provincie bij 
de vorige verkiezingen globaal 
genomen zo 'n 40 procent van 
de stemmen toegewezen kreeg, 
in enorm veel sociale en kulture-
le instellingen, interkommuna-
les, vzw's allerhande, onderwijs, 
gezondheidsinstellingen en dies 
meer met het merendeel van de 
beheersmandaten of bestuurs-
maandaten de absolute macht 
uitoefent. 

Een uitschieter vormen de inter-
kommunales met nagenoeg 80 
procent van de beheersmanda
ten in handen van CVP-ers. Van
uit demokiatisch oogpunt valt 
bovendien nog een bedenkelij
ker vaststell ing te noteren: het 
blijkt dat het veelal dezelfde 
polit ici (van dezelfde partij) zijn 
die namens de diverse politieke 
groeperingen de bevolking ver
tegenwoordigen in de diverse 
organen die het maatschappe
lijk leven van de burger in verre
gaande mate beïnvloeden en be
palen. 

Met de CRISP-publikatie wordt 
duidelijk het kleine Limburgs 
CVP-staatje in zijn blootje ge

zet Er is geen enkele reden om 
zich daarover te verkneukelen. 
Want, de auteurs wijzen er bijko
mend ook nog op dat een en an
der ook op de kerfstok van de 
politieke opposanten dient ge
schreven te worden die al te 
dikwij ls „maar laten begaan". 
Er zijn weinig buitenbeentjes te 
bespeuren die krachtdadig de 
politieke verzuiling van het 
maatschappelijk leven in Lim
burg bestrijden en trachten on
gedaan te maken. Toch is er 
geen reden om bij de pakken te 
blijven zitten en het oligarchisch 
CVP-beleid niet te bestrijden. 
Bree is er het bewijs van, aldus 
Mieke Van hiaegendoren, dat 
het ook anders kan. Dat niet 
alleen werk wordt gemaakt om 
het CVP-overwicht in te dijken 
maar bijkomend om dan meteen 
ook te bouwen aan een open 
demokratie bij de beleidsvoe
ring en de verwezenlijking van 
waarachtig pluralisme in de di
verse maatschappelijke gele
dingen en verzorgingsinstellin
gen-

Mieke Van Haegendoren „Bij dit 
onderzoek hebben we ons niet 
willen laten verleiden tot goedko
pe vaststellingen, maar hebtten 
we ons louter en alleen geba
seerd op de cijfers en harde 
onweerlegbare feiten 
We moeten daarbij betreuren dat 
het resultaat een ongetwijfeld 
moeilijk leesbare studie is. die 
echter zeer rijk is aan gegevens 
om het politiek beleid bij te sturen 
zo de betrokkenen (van de man
datarissen, over de lijstensamen-
stellers, tot de kiezers) zulks zélf 
uiteindelijk ook wensen 
Op basis dus van de jongste 
elektorale cijfers hebben we na
gegaan hoe in het provinciebe
stuur, de gemeenten, de OCMW-

/MENSEN 
1SONS 
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raden, de lakens politiek verdeeld 
worden 
Maar, ook die vaststellingen wa
ren slechts een uitgangspunt om 
een vergelijking te maken met de 
machtsuitoefening in de inter-
kommunales, instellingen voor so
ciale huisvesting, de gezond
heidszorg, onderwijsinstellingen, 
gesubsidieerde verenigingen al
lerhande (al dan met mét of zon
der winstoogmerk) 
Wat dit laatste betreft is er de 
meldenswaardige bevinding dat 
het subsidiariteitsprincipe één 
van de vaste beginselen blijkt te 
zijn van de CVP-mandatarissen 
en beheerders van dezelfde po
litieke zuil." 

— Graag enkele voorbeelden 
van de door u vastgestelde mis-
groeide oligarchische praktij
ken.. Die op de rekening van de 
Limburgse CVP dienen ge
schreven te worden. 
Ludwig Vandenhove: „Eris aller
eerst dus de vaststelling dat de 
CVP in deze provincie een goede 
40 procent van de stemmen in de 
wacht sleepte Zulks maakte het 
mogelijk dat uiteindelijk zo 'n 70 
procent van de burgemeesters
ambten aan een CVP-mandataris 
bedeeld werden, en procentueel 
nagenoeg evenveel schepenen 
van de katolieke zuil beëdigd wer
den Blijkbaar heeft dan de lokale 
politieke machtsuitoefening zo 'n 
uitdeinend effekt op het maat
schappelijk leven dat in nage
noeg alle sociale, kulturele en 
andere gevestigde instellingen de 
doorslaggevende invloed van 
precies dezelfde politieke zuil 
wordt weergevonden 
Om te t}eginnen in de vakbon
den, de mutualiteiten en de boe-
renorganizaties blijken 70 pro
cent van de aangesloten leden, al 
dan niet op een zachte wijze, te 
opteren voor katoliek engage
ment 

Maar dat heeft nog niet met 
oligarchische praktijken te ma
ken 
Wél bijvoorbeeld in het geval van 
de interkommunales waar bij de 
verdeling van de tjeheersmanda-
ten normaal (indien tenminste de 
demokratische spelregels zou
den gerespekteerd worden) de 
macht van de katolieke zuil niet 
overmatig in het tjeheer tot zijn 
recht zou komen In 9 interkom
munales evenwel hebt>en we 8 
CVP-voorzitters geteld In de ra
den van beheer worden overi
gens globaal 80 procent van de 
mandaten door CVP-ers bekleed 
Zelfs, drie interkommunales zijn 
voorde volle 100 procent in CVP-
handen 
Een ander soort organizatie, waar 
duchtig met de politieke plak 
wordt gezwaaid, betreft de ver
enigingen zonder winstoogmerk. 
Elkeen weet stilaan goed dat 
deze niet zelden zijn opgericht 
om partikulieren te helpen, maar 
om taken van openbaar nut te 
behartigen Op deze organizaties 
die met subsidies van de over
heid werken is er zeer weinig 
kontrole 
Welnu, in 11 van de 12 door ons 
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Tot en met in Bokrijk wordt het CVP-machtsspel gespeeld... 

onderzochte vzw's zijn de raden 
van beheer volkomen een CVP-
speelbal En, het zijn er met van 
de minste het Domein van Bok
rijk, het Automuseum, De Vereni
ging voor Wetenschappelijk On
derwijs in Limburg " 

Tot op het bot 
— In het besluit van de opmer
kelijke CRISP-studie wordt glo-
balizerend gesteld dat door één 
politieke familie verregaand 
misbruik wordt gemaakt van de 
machtsuitoefening, en één poli
tieke zuil in het Limburgse over
matig op allerlei wijzen profi
teert van het subsidiariteitsprin
cipe. 
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Mieke Van Haegendoren: „De 
machtsverdeling via de vzw-poli-
tiek was een eerste opmerkelijke 
bevinding Wat de diverse zoge
heten advizerende organen be
treft hebtien we de pijnlijke vast
stelling moeten doen dat ze wei
nig in de pap te brokkelen heb
ben 
Maar. om het bij de invloedrijke 
instellingen te houden In het on
derwijs (van het met-universitair 
onderwijs tot het kleuteronder
wijs) IS de katolieke signatuur 
zeer duidelijk aanwezig Ook in 
de zogenaamde pluralistische in
stellingen 
Trouwens in 29 van de 44 Lim
burgse gemeenten ressorteert 
het gemeentelijk onderwijs onder 
de bevoegdheid van CVP-sche-
penen 
Ons onderzoek inzake het be
heer van de gezondheidsinstellin

gen levert gelijkluidende bevin
dingen op het beheer wordt in 
overgrote meerderheid door 
CVP-afgevaardigden behartigd 
(behalve inzake de thuisgezond
heidszorg waar het echt vrije 
privé-initiatief voor een politiek 
onafhankelijk buitenbeentje 
zorgt) 
De bejaardenzorg is in grote 
mate een Caritas-bedoening Ook 
inzake de openbare tehuizen is er 
de vaststelling dat 15 op de 16 
bevoegde schepenen CVP-ers 
zijn We beseffen het dit wordt 
een langdradig verhaal Maar de 
statistische machtscijfers die we 
op een rijtje gezet hebben beves
tigen nu eenmaal inzake het be
heer van belangwekkende instel
lingen almaar dezelfde trieste 
trend De katolieke zuil heeft ook 

• nog een zeer vaste greep op de 
gehandicaptenzorg, de sociale 
huisvesting Zo is in de Limburg
se NMH („Maatschappij voor de 
Huisvesting") de greep van de 
katolieke beheerders oligar
chisch sterk Hetzelfde tietreft 
het txlangrijke Limburgs Instituut 
voor Samenlevingsopbouw, de 
Gewestelijke Ontwikkelingsmaat
schappij 

Onze ervaring is tenslotte dat op 
het vlak van de subsidieverdeling 
het bijkomend meer dan de moei
te IS om de provinciebegroting 
terzake eens tot op het tx>t uit te 
rafelen 
Uit verbazing en ergernis hebben 
we het initiatief genomen onze 
bevindingen te publiceren bij een 
gezaghebbend organisme als het 
CRISP 
Immers, het kan toch in lengte 
van jaren met deugdelijk blijken 
voor een demokratisch georgani-
zeerde samenleving dat één poli
tieke familie, de sterkste en zelfs 
op veel plaatsen de meerder-
heidsgroep, er in slaagt een oli
garchisch bewind uit te bouwen, 
waarbij via allerlei sociaal-maat-
schappelijke geledingen de gezin
nen in hun doen en laten verre
gaand politiek-gedwee afhankeijk 
gemaakt wordfen Open demo
kratie en een pluralistische ver
draagzame samenleving vereisen 
wel duidelijk iets geheel anders, 
We hebben met anders dan kun
nen vaststellen dat de CVP-staat 
alvast in Limburg een bikkelharde 
werkelijkheid is" (hds) 
— De besproken studie wordt gepu
bliceerd bij het CRISP (in het Neder
lands en het Frans), Congresstraat 
35, 1000 Brussel. Tel. 02-21832.26 
Alleszins geen romannetjes-lektuur, 
maar met kassante wetenswaardig
heid voor tabellen-fanaten. 
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