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Bloed en tranen in Libanon 
lees dio Genes biz. 4 en ,,onze wereld" biz. 10 

Met het oog 
op Brussel 

Het is niet ongepast, enige aandacht te besteden aan de ver
kiezingen te Brussel. Het mag geen Vlaming onverschillig la
ten op welke wijze de hoofdstad, die ook de zijne is, wordt 
bestuurd. De houding van de partijen - en met name of ze in 
Vlaams opzicht betrouwbaar zijn - valt er scherp af te lezen. 
Hun Brusselse strategie is niet het resultaat van toevallige 
faktoren, zoals dat wel eens kan gebeuren in een kleinere 
gemeente. Wat te Brussel gebeurt, heeft de zegen van de na
tionale partijbureaus. 

Het opvallendste verschil met zes jaar geleden is de teloor
gang van de idee van Vlaamse eenheidslijsten. Op uitzonde
ring van een enkele gemeente na hebben de Vlaamse tradi
tionele partijen over gans de agglomeratie in een eerste faze 
getracht, lijst te vormen met de Franstaligen. Dat is niet over
al gelukt. In een aantal gemeenten werden ze afgewezen door 
hun Franstalige „politieke vrienden", die zelfs de aanwezig
heid van een paar Vlaamse kiesdravers op de lijsten onduld
baar achten. Het is slechts nadien dat de afgewezen min
naars besloten, dan maar voor eigen rekening te werken. 

De terugkeer naar unitaristische lijsten is geen toevallige 
trend. Hij sluit aan bij het strategisch koncept van de 
nationale bureaus der Vlaamse kleurpartijen. Dit strategisch 
koncept werd duidelijk verwoord bv. door de CVP, bij monde 
van minister Jean-Luc Dehaene. Het koncept vertrekt van de 
stelling, dat de communautaire konflikten te Brussel voorbij 
zijn en dat niets meer een gezamenlijke opstelling van 
Franstaligen en Vlamingen in de weg staat. Gedaan dus met 
Vlaamse eenheidslijsten, en terug naar het georganizeerde 
unitarisme. 

De stelling is uiteraard vals. De Franstaligen te Brussel zijn 
niet tot inzicht gekomen. De verwachte achteruitgang van het 
FDF is niet het gevolg van een mentale kentering. In de ver-
fransing van Brussel heeft het FDF overigens slechts een mi
nimale rol gespeeld. Deze verfransing zoals ze sinds ander
halve eeuw stelselmatig werd gevoerd - dat is tien keer lan
ger dan het bestaan van het FDF - is vooral het werk van de 
traditionele partijen. 

De „nieuwe strategie" van de Vlaamse kleurpartijen is dan 
ook slechts de terugkeer naar het systeem waarbij Vlamin
gen als kiesdraver fungeren op door Franstaligen beheerste 
lijsten, in ruil voor een paar machteloze mandaten. De 
Vlaamse politici die zich op tweetalige lijsten aanbieden en 
die vaak reeds bij voorbaat opgesloten zitten in het carcan 
van stembusakkoorden, zijn en blijven de gegijzelde knech
ten van de Franstaligen. 

Van Vlaams standpunt uit is het dan ook gewoon een 
schandaal dat, tot meerdere eer en glorie van Vanden 
Boeynants, de CVP opmarcheert met de PSC en reeds nu ge
vangen zit ill een stembusakkoord met het FDF. 

Wat de VU in Brussel-Hoofdstad betreft, zij gaat vrij en onge
bonden wars van ieder stembusakkoord, naar de verkiezin
gen met een kartellijst waarop Vlaamse liberalen staan en 
Vlaamse kristen-demokraten die het CVP-PSC-schandaal 
rond Vanden Boeynants al te gortig vinden. Het is niet 
uitgesloten dat deze kartellijst na 10 oktober een aanzienlijke 
rol kan spelen. Maar dan een onmisbare rol; niet de rol van 
gegijzelde knechten doch van vrije mensen die hun eigen 
Vlaamse voorwaarden dikteren. 

Wat te Brussel gebeurt, is méér dan gemeente-politiek. Het is 
de strijd tussen het unitarisme en onze eigen federalistische 
opvattingen, die we ook in de hoofdstad konsekwent willen 
doortrekken. 

TVO 

Foto van de week 

Zondag H. kwam het VU-kader in het vooruitzicht van de stembusdag van 10 oktober samen te Antwerpen. 
Ondanks — of dank zij? — het prachtige laatzomer weer werd het een massale en entoesiaste opkomst 

Verslagen en foto's daarover leest en ziet u op de bladzijden 8, 9 en 26. 

Nieuwe (sociale?) hakbijlronde gestart 
De wijze waarop het sociaal overleg is hervat spreekt boekdelen. 
Enkele leden van de groep-van-tien hebben reeds niet onder stoelen 
of banken gestoken dat de reuze-overlegronde vrij spoedig vierkant 
zal gaan draaien. 
Dat heeft natuurlijk te maken met taktische overwegingen. Maar er 
zijn twee belangrijker vaststellingen van meet af aan te maken. 
Allereerst het feit dat inzake hef sociaal-ekonomisch beleid de 
volksvertegenwoordiging door de volmachthoudende regering vol
komen buiten spel werd gezet en wordt gehouden. 
Tweedens, dat dit zogeheten nationaal sociaal overleg blijkbaar 
slechts dienstig moet zijn om de inleveringskoorts op te drijven. Aan 
een vernieuwde industriële politiek zal hoegenaamd niet gedokterd 
worden. 

Bij de aanvang van liet sociaal 
overleg (van Vlaams sociaal over
leg is geen glimp te bespeuren) 
werd de sanering van de sociale 
zekerheid als eerste voorop ge
steld Precies wat dit betreft werd 
immers gesteld dat een „redding 
van het sociale zekerheidsstelsel" 
slechts kan verwezenlijkt worden 
door toedoen van extra-inspannin
gen van de kant van diegenen die 
sociaal rechthebbende zijn Of 
kortweg nog maar eens inleveren 
geblazen Voor een gedeelte kan 
het ook met anders, maar er wordt 
daarbij met in het minst rekening 
gehouden met de inmiddels door 
experten onderkende verschillen
de noden die in het Vlaamse en 

het Waalse gewest inzake sociale 
zekerheid te onderkennen vallen. 
Wat zou de regering-Martens zich 
daar inderdaad zorgen over ma
ken? De gevoerde politiek bestaat 
er slechts in centen te rapen waar 
die het snelst en het makkelijkst te 
rapen vallen 
In een tweede faze zal er op het 
sociaal „overleg" (indien het ten
minste met voortijdig afspringt) 
ook de inkomstenherverdeling via 
werktijdverkorting ter sprake ko
men. Minister Dehaene heeft na 
de miskleun inzake afschaffing 
van het kindergeld voor het enig 
kind — andermaal een proefbal
lonnetje opgelaten. 
HIJ suggereerde een herverdeling 

van de arbeid, gekoppeld aan een 
herverdeling van de inkomens 
„waarbij 5procent een goed uit
gangspunt lijkt". 

De ACV-minister speelt daarbij 
perfekt in op de voorstellen van 
het VBO dat inderdaad, na lang 
aarzelen, schoorvoetend wil in
stemmen met werktijdverkorting 
maar dan wel om vooral allereerst 
•oonsvermindenng andermaal af 
te dwingen. Het sociaal element 
van arbeidsherverdeling wordt 
daarbij niet zonder een lepel de
magogie uitgespeeld. Er wordt niet 
bij vermeld dat algemene werktijd
verkorting vooral in de Vlaamse 
ekonomie momenteel een non
sens IS precies de vele kleine en 
middelgrote ondernemingen kun
nen bij zo'n veralgemeende maat
regel nauwelijks baat vinden, of er 
zelfs aan ten onder gaan. 
Ondertussen moet de inlevenngs-
fobie verhelen dat de nationale 
overheid grandioos verzuimt werk 
te maken van een toekomstge
richt vernieuwd industneel beleid, 
en daarentegen plannen van de 
Vlaamse regenng in die zin uitda
gend dwarsboomt 

(hds) 



m Brieven 

AFVALLIGEN 
EN OVERLOPERS 

Misschien zou men nog kunnen gelo
ven in een zekere verdraagzaamheid 
tussen Walen en Vlamingen, ware het 
met dat Franstalige Brusselaars en 
andere Vlaamse afvalligen de Walen 
telkens weer ophitsen tegen alles wat 
Vlaams is Begrijpen de Walen dan 
nog steeds met, dat zulke „bondgeno
ten" hen op de duur meer schade dan 
voordeel opleveren' 
Het zou vanzelfsprekend fout zijn te 
geloven, dat afvalligen en overlopers 
een specifiek Vlaams verschijnsel 
zijn Hier in het Duitse taalgebied in en 
om Eupen, zijn er heel wat meer dan in 
Vlaanderen 
Ook hier zijn er die bij elke gelegen
heid met hun goede Waalse en franko-
fone relaties en hun zogenaamde .lan
ge arm" overal gaan pochen Vooral 
als de verkiezingen in het zicht zijn 
Maar ook hier, net zoals in Vlaanderen, 
begint men stilaan zulke mensen te 
doorzien 

G . V M H Eupen 

WAAR GEBEURT 
DIT NOG? 

Waal maakt reklame voor de Volks
unie Inderdaad te Dworp, langs de 
Begijnbosstraat maakt de h Derwedu
wen, ras-echte Waal, overtuigend re
klame voor de Volksunie, met een 
grote 13 en een foto-affiche van uittre
dend raadslid Hugo Deville' Alleen met 
de Volksunie mee in 't beleid zal het 
volgens hem beter gaan' 

H.D, Dworp 
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VLAAMSE 
MUTUALITEIT 

De lezersbnef van R B , Wommelgem 
CWij' van 9 sepü verwijst zo duidelijk 
naar het enige Vlaams-nationale in 
Antwerpen gevestigd ziekenfonds dat 
bij een eentalig Vlaams verbond is 
aangesloten, dat iedereen wel kan uit
maken dat hiermee de Vlaamse Mu
tualiteit Antwerpen-Turnhout (VLA-
MAT) bedoeld is 
Om de negatieve indruk van bedoelde 
brief met betrekking tot onze kandida
ten en ook gekozenen enigszins te 
milderen, kan ik bevestigen dat er bij 
ons ziekenfonds, dat uitsluitend werk
zaam IS in de arrondissementen Ant
werpen en Turnhout, ondermeer een 
minister, een senator en vier volksver
tegenwoordigers, evenals een groot 
aantal provincie- en gemeenteraadsle
den zijn aangesloten 
Ook zijn er afdelingsbesturen die na
genoeg voltallig bij ons zijn ingeschre
ven 
Eerlijkheidshalve moet ik anderzijds 
bekennen dat ons ziekenfonds in be
paalde gemeenten met van de grond 
komt bij gebrek aan voldoende steun 
of medewerking 
Desondanks versagen wij met 

Hugo Coveliers, 
voorzitter VLAMAT 

10 OKTOBER 
IN LIMBURG 

Naar aanleiding van jullie verkiezings-
taferelen in de jongste Wij-nummers, 
enkele wetenswaardigheden m b t de 
gemeenteraadsverkiezingen in Lim
burg 

Vooreerst de VU in Neerpelt, die m i 
een flinke pluim verdient tot oktober 
'81 was de VU in deze gemeente zo 
goed als onbestaande geen afdeling, 
enkele zeldzame leden-sinds-jaar-en-
dag, steeds problemen om bij nationale 
verkiezingen een kandidaat te vinden, 
kortom, een witte vlek op de kaart 
In november 1981 was dan zekere 
Paul Coninx kandidaat op de provincie-
lijst voor de CdeeDgemeente Neerpelt 
en Jean Naudts voor de deelgemeente 
St-Huibrechts-Lille Paul haalde 565 
stemmen, slechts 100 minder dan zijn 

. CVP-tegenstreveri 

Sindsdien hebben deze mensen, sa
men met Flon Claessen, zich dermate 
ingespannen, dat op 1010 de VU met 
een volledige lijst van 23 meedoet in 
een gemeente waar de CVP in 1976 
17 op 21 haalde, en sinds jaar en dag 
de absolute meerderheid heeft' De 
prestatie (voor 1010) in Limburg 
Een ander punt de aftakelende CVP-
macht in Limburg, naar aanleiding van 
jullie opsomming van CVP-scheurlijs-
ten (waarbij ovengens Zaventem en 
Ene Van Rompuy vergeten werden O 

De verkiezingsuitslagen van '81 heb
ben al aangetoond dat de VU, vooral in 
Noord-Limburg, als vierde politieke be
weging of stroming hard op weg is om 
de CVP te bedreigen en alvast de 
tweede partij geworden is Dit is heus 
geen verschijnsel van Bree allen ook 
in Neerpelt (kantons) 22,5 %, Maaseik 
27 % en Peer (27,5 %) is dat zo 

De CVP takelt en kalft steeds verder 
af Scheurlijsten van de officiële of 
soms verdekte CVP zijn er in Benn-
gen (Katolieke lijsü, Diepenbeek 
(Voets), Halen (CVB), Heusden-Zol-
der (Knsten Demokr Partij), Tessen-
derlo (Kristen Demokrat Groep), 

• Vrouw uit Zedelgem (Brug
ge), zonder werk door falliet Flan-
dna, montagewerkster, zoekt om 
het even welk werk Inlichtingen 
G Vanoverschelde, A Scheure-
manspark 13, Loppem tel 
050-825202 of op V N S 
02-2194930 

• Man uit Zedelgem (Brugge), 
getuigschnft C02-lasser zoekt 
dringend werk Is bereid ook an
der werk te vernchten Inlichtin
gen G Vanoverschelde A 
Scheuremanspark 13, Loppem, 
tel 050-825202 of op V N S 
02-2194930 
• 42-jange man zoekt werk als 
arbeider of chauffeur lichte be
stelwagen in omgeving van Ize-
gem Kortrijk, Roeselare Z w 
Geert BOURGEOIS, Vandenbo-
gaerdelaan 47, Izegem, tel 
305287 

• 23-jange ongehuwde man, le
gerdienst volbracht met A4 Tuin-
bouw-diploma, zoekt werk in 
Brusselse of ten westen ervan 
Voor ml tel dr J Valkeniers, 
Volksvertegenwoordiger, tel 
5691604 

• Juffrouw, 21 jaar en wonen
de in de omgeving van Mechelen 
zoekt dringend werk Betrokke
ne behaalde het diploma van 
assistent in de klinische schei
kunde Ref nr 294 

• Juffrouw 21 jaar en wonen
de te Mechelen zoekt werk in 
klinieken of als bejaardenhelp
ster en volgt in het avondonder
wijs klinische scheikunde Ref nr 
292 

• Jongeman, 22 jaar en wonen
de te Mechelen zoekt werk Be
trokkene heeft zijn legerdienst 
reeds volbracht en is in het bezit 
van het diploma sekretanaat-mo-
derne talen A6/A1 Ref nr 291 

• Vrouw. 34 jaar en wonende 
te Mechelen zoekt werk Betrok
kene heeft reeds gewerkt bij het 
onderhoudspersoneel van een 
openbare instelling Ref nr 290 
Belangstellenden kunnen zich tij
dens de kantooruren wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers op het Vlaams-Nationaal 
Centrum Ontvoeringsplaats 1 te 
2800 Mechelen of telefonisch op 
het nummer van djt centrum 
015-209514 Gelieve steeds het 
referentienummer te vermelden 

Borgloon (Vrije Kr Demokr), Lanaken 
(Knst Fusie Partij), Maasmechelen 
(CDP), Tongeren (Nieuw), Houthalen-
Helchteren (Nieuw) Meeuwen 
(DMG). Overpelt (PELT), allemaal ge
meenten waar naast de officiële CVP 
een even officiële scheurlijst van de 
CVP opkomt (12 gemeenten op 44) 
Daarnaast zijn er nog enkele gemeen
ten waar de situatie minder duidelijk is, 
waar mensen van KD-strekking op 
andere lijsten staan (bv St-Truiden 
een schepen en een eresenator) Ik 
ben eens benieuwd wat er achter die 
CVP-regenbogen te voorschijn gaat 
komen' 

J. l , Aarschot 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend ztjn 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand m evenals scheld en smaad 
brieven De andere publiceren wi| 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven m te korten en pers 
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbnef 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 
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Mensen H^ 
Schiltz versus Geens 

Vorige week behandelde de 
Raad van State het geschil tus
sen de Vlaamse ministers Geens 
en Schiltz. 
Het geschil dateert reeds van 
eind vorig jaar. Toen besloot de 
Vlaamse regering, meerderheid 
(CVP en P W ) tegen minderheid 
(VU en SP), om het 
bevoegdheidspakket van Hugo 
Schiltz — financiën en begroting 
— op te splitsen. De VU-minister 
zou enkel bevoegd zijn voor de 
financiën en de begroting van de 
gewestelijke materies, terwijl 
Geens deze bevoegdheid op het 
vlak van de kulturele en per
soonsgebonden aangelegenhe
den zou uitoefenen. 
Deze beslissing druiste regel
recht in tegen de Vlaamse optie 
om gewest en gemeenschap zo
veel mogelijk te fusioneren: één 
Vlaamse raad, één Vlaamse rege
ring. Schiltz maakte de zaak dan 
ook aanhanging bij de Raad van 
State. 

Martens en 
Claes 
De heren Martens en Claes heb
ben de handschoen opgenomen 
om, via de pers, lessen in politieke 
deontologie te geven 
Aanleiding daartoe is de afbake
ning van de ontwikkelingszones in 
ons land, waarbij Vlaanderen 
zwaar benadeeld is Volgens de 

Een ruggesteun voor hem is al
leszins dat de auditeur bij de 
Raad zijn zienswijze bijtrad en de 
nietigverklaring eiste van de be
slissing van de Vlaamse rege
ring. Afwachten nu wat de Raad 
van State uiteindelijk zal beslis
sen. 

gewezen minister van Ekonomi-
sche Zaken ligt de verantwoorde
lijkheid bij Eerste Minister Mar
tens, aan wie hij gebrek aan moed 
verwijt. Om dat te staven spreekt 
hij uit de biecht over een aantal be
raadslagingen van de minister
raad, die zoals de traditie het wil 
geheim zijn en blijven. 

Zwaar op zijn tenen getrapt door 
deze onheuse houding van zijn 
gewezen kollega* stelt Wilfried 

Martens dat „afbreuk gedaan 
werd aan de solidariteit die alle 
leden van de regering bindt voor 
gezamenlijk genomen beslissin
gen". Om dat te bewijzen doet ook 
hij beroep op een aantal beraad
slagingen van de ministerraad in 
die periode. 
Welke besluiten de lezers uit deze 
lessen in politieke deontologie zul
len trekken, is niet geweten. Feit is 
dat Vlaanderen door de fout van 
beide politici, al dan met deontolo-
gisch, in de kou is blijven staan. 

Deze week dit.. 
De temperatuur van de 
verkiezingskoorts stijgt Je kan 
dit merken aan de 
reklameborden, panelen, muren 
en palen in de gemeenten van 
Vlaanderen. De „plakkende" 
militanten van alle partijen 
kennen hun vak. Ze hebben 
ieder hun fierheid. Niemand is zo 
vlug op zijn tenen getrapt als 
een overtuigde plakker. Sterk 
emotioneel wensen ze dat hun 
werk gerespekteerd wordt. Ik 
spreek uiteraard over de met-
betaalde plakkers. Over hen die 
zich inzetten uit de kracht van 
hun overtuiging. Zoals die van 
de Volksunie: zij moeten noch 
willen onderdoen. Hun fiere 
onverzettelijkheid is wellicht des 
te groter omdat elke 
persoonlijke baatzucht ontbreekt 
Ik dank hen uit ganser harte. 
Proficiat aan de mannen en 
vrouwen van het onbekende, 
ongeroemde nachtwerk i 
Toch wil ik waarschuwen voor 
het ongeremde belang dat aan 
elke affiche wordt gehecht Er 
zijn meerdere redenen om er 
hard voor te pleiten het hoofd 
niet op hol te laten brengen Om 
geen verhitte strijd te voeren. 
Het hart en de geestdrift mogen 
niet aan banden worden gelegd 
Maar we moeten er voortdurend 
op toekijken dat ze binnen de 
perken blijven van rede en 
verstand 

leder die mij kent, weet dat ik 
niet zo maar op mijn gezicht laat 
slaan. Ik ben lang met ons Heer 
die zijn andere wang aanbiedt! 
Je mag je niet laten wegvegen. 
Maar toch, pas op! Laat je niet 
uitdagen. Denk er steeds aan 
dat we na de verkiezingen, in de 
eerder kleine leefkring van de 
gemeente, moeten samenleven 
en bouwen aan een gezonde en 
vnendelijke gemeenschap, ook 
mét onze politieke tegenstrevers. 
Deze houding zal je trouwens 
tot eer strekken. Meer dan de 
krampachtigheid waarmee je één 
bepaalde affiche verdedigt 

Onze standpunten inzake 
milieuzorg, eerbied voor de 
private eigendom en liefde voor 
het rijk historisch patrimonium, 
moeten geloofwaardig blijven. In 
de gloed van de koorts, mogen 
we dit niet vergeten Geen 
brutaal en wild aanplakken 
Trouwens, je moet je eens 
herinneren hoe je al deze 
plakkaten beoordeelt de dag na 
de verkiezingen Het absoluut 
belang ervan, waarvan je vervuld 
was in volle campagne, vervalt 
dan in het met. Het wordt plots 
een zinloze bedoening, één 
groot kinderachtig, veelgekleurd 
mannekensblad met meestal 
onnozel grijnzende koppen. 
Het zou wel eens kunnen dat 
het met-geèngageerd 

kiezerspubliek er ook zo over 
denkt, vóór de verkiezingen. 
Daarom moeten we ernaar 
streven onze plakaktiviteiten met 
alleen efficient, maar ook kreatief 
kunstvol uit te voeren. 
Mijn relativeren mag zeker niet 
de moed en de ijver van onze 
militanten blussen. Mijn 
waardenng voor hen is bijna 
grenzeloos Omwille van de 
Vlaams-nationale idee, omwille 
van het njke en vernieuwende 
Volksunie-programma ben ik 
echter zo vrij aan te dringen op 
een stijlvol optreden. Omdat ik 
ervan overtuigd ben dat het 
rendement van onze propaganda 
erdoor vermenigvuldigd wordt 
De wervingskracht van onze 
boodschap zal er tienvoudig 
mee verhogen. 

Ik kan je verzekeren dat ik onze 
militanten nooit in de steek zal 
laten Steeds zal verdedigen Ik 
durf dan ook veel van hen 
vragen. Van Vlaams-nationalisten 
mag ik trouwens veel 
verwachten. 

Vic ANCIAUX 

Gespierde 
Eyskens... 
Vorige week woensdag stond er 
in „Het Belang van Limburg" nogal 
wat gespierde taal van minister 
Eyskens te lezen. In een vraagge
sprek met hoofdredakteur Hugo 
Camps spaarde hij niets of nie
mand 

De liberalen schilderde hij af als 
volksverraders en het optimisme 
van zijn eigen Eerste Minister 
noemde hij „volstrekt onterecht". 

Verder verklaarde hij dat een te
rugkeer naar het oude indexsys
teem onaanvaardbaar is, dat de 
afschaffing van de kinderbijslag 
voor het enig kind billijk en redelijk 
is en dat we nog voor vele, vele 
jaren in de donkere tunnel zitten. 
Zo'n giftige en sombere taal aan 
de vooravond van verkiezingen 
kon niet zonder gevolg blijven. 

...Verdraaide 
Eyskens 
Nauwelijks was het „Belangske" 
van de persen gerold, of het 
regende al boze telefoontjes bij 
Mark Eyskens. 

Met de rug tegen de muur zag de 
CVP-minister maar één uitweg: 
de pers had zijn woorden ver
draaid! Hoofdredakteur Hugo 
Camps had zich niet aan de 
letterijke weergave van de minis
teriële woorden gehouden. De 
minister was in de boze val van 
een journalist getrapt 

Het aloude spelletje dus, dat ook 
excellentie Tindemans enkele ke
ren opvoerde. Feit is dat de Lim
burgse lezers een tijd lang Mark 
Eyskens en zijn gespierde taal 
zullen moeten missen. 

Eén troost hebben ze wel, aldus 
Hugo Camps: de politici hebben 
de pers meer nodig dan omge
keerd. 

Koortsige VDB 
Van den Boeynants is ziek, zwaar 
aangegrepen door de verkiezings
koorts. 

Hardnekkig blijft hij rondstrooien 
dat er tussen de Brusselse libera
len van huidig burgemeester Van 
Halteren en Vic Anciaux, die de 
Vlaamse kartellijst aanvoert on
derhandeld wordt over de vor
ming van een bestuursmeerder-
heid te Brussel 

Zelfs de rechtzettingen en logen
straffingen van de VU-voorzitter 
raken hem met zo zwaar is de 
man geobsedeerd door de Brus
selse burgemeesterszetel. Of 
tracht hij enkel z'n geweten te 
sussen, dat zwaar belast moet zijn 
met de eigen wangedrochten van 
voortijdige stembusakkoorden? 

Feit is echter dat de grote belang
stelling die VDB aan de dag legt 
voor Vic Anciaux, bewijst dat met 
een Vlaamse kartellijst te Brussel 
meer te bereiken valt voor de 
Brusselse Vlamingen dan met 
Vlaamse politici die zich laten gij
zelen op tweetalige lijsten en 
slechts dienst doen als kiesdra-
vers voor de Franstaligen. 
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Beknotting 
universiteit 
De vakbonden van het personeel 
van de universiteiten reageren 
bitsig op de jongste maatregelen 
van deze regering. De toekomst 
van het universitair onderwijs en 
van de wetenschappelijke re
search staan op het spel. De 
administratieve en geldelijke sta
tuten van alle personeelskatego-
rieën worden in het gedrang ge
bracht Er zal een substantiële 
vermindering — gaande tot 25 "/o 
— van de tewerkstelling uit vol
gen en de privatizering van de 
universiteiten als openbare in
stellingen wordt door de maatre
gelen in de hand gewerkt Kort-

Subjektieve 

om, het hoger onderwijs dreigt 
genekt te worden. Of erger nog: 
de kwaliteit van onze universitei
ten (die tot op vandaag hoog 
geschat wordt in de hele wereld) 
wordt aangetast Dit zal dramati
sche gevolgen met zich mee
brengen. Het grootste gevaar dat 
wij lopen is dat één van onze 
laatste sterke troeven, namelijk 
een groot potentieel aan hoog
gekwalificeerd personeel, ver
gooid wordt! 

Bovendien wordt het straks on
mogelijk dat jongeren uit de min-
der-begoede sociale groepen 
nog doorstoten tot de universi
te i t Komt er dan toch een nieuwe 
rijke elite? In de rand merken wij 
wel op dat, indien er dan toch be
zuinigd moet worden, dit beter 
zou gebeuren door het aftoppen 

van de hoge wedden en pensioe
nen van een aantal hoogleraren. 
Maar hieraan durft deze liberale 
regeringsploeg niet raken! 

Ei van 
Columbus 
Justitieminister Jean Gol (PRL) 
heeft een overzicht gegeven van 
alle Initiatieven die hij wil nemen 
omtrent het justitiebeleid. Wie 
gehoopt had dat eindelijk werk 
zou worden gemaakt van een 
ernstige aanpak van het peniten-
tiah- stelsel in dit land, mag deze 
ijdele verwachtingen vergeten. 
Over de afschuwelijke toestand 
in vele Belgische gevangenissen 
en de totaal verouderde wetge
ving hieromtrent — zoals kei
hard werd geopenbaard in de 
VNS-brochure van VU-kamerlid 
Raf Declercq — geen woord. 
„Laat die boel maar verder ver
rot ten- Trouwens daar win ik 
geen stemmen mee", moet zowat 
de gedachtengang van Gol zijn 
geweest Meest opvallend in zijn 
reeks voorstellen is de suggestie 
om effektieve gevangenisstraf
fen om te zetten in geldboetes. 
Wie veroordeeld wordt tot bij 
voorbeeld 10 dagen celstraf zou 
dus niet naar de nor worden 
verwezen, maar 10 dagen van zijn 
loon worden afgehouden. Ook 
hier speelt dus het oerliberale 
princiep: hij die geld heeft blijft, 
zelfs In rechtszaken, de sterkere. 
Want, wat betekenen 10 dagen 
afhouding van loon voor een 
stinkend rijk persoon? Voor een 
gezin dat elke maand de eindjes 
aan elkaar moet knopen wordt 
dit evenwel zeer problematisch. 

We evolueren naar situaties zo
als in de Verenigde Staten: wie 
rijk is kan, zelfs voor kriminele 
feiten, er van tussen uit knijpen! 
Bovendien moet je ons wel eens 

vertellen hoe men het dagloon 
zal berekenen van een midden
stander of van iemand met een 
vrij beroep. Denkt Gol met dit 
wetsontwerp een tweede Colum-
busei te hebben ontdekt 

Belgische 
gezondheid 
FIrmin Aerts, je weet wel; de 
staatssekretaris die zich ten on
rechte moeide met de affaire van 
het kernafvaltransport (dit bleek 
uit het antwoord op een vraag van 
senator Guido Van In), heeft zich 
weer eens in het nieuws gewron
gen. En weer eens negatief. Tij
dens een toespraak te St.-Truiden 
pleitte deze CVP'er voor het her-
opnchten van een nationaal minis
terie van Volksgezondheid en 
Leefmilieu. Aan de hand van een 
aantal drogredenen trachtte Aerts 
de noodzaak hiervan te bewijzen. 
Nochtans weet elk kerstekind dat 
precies die zaken die zeer direkt 
betrekking hebben tot het weizijn 
van elke burger best toegewezen 
worden aan de gemeenschappen. 
Gezondheispolitiek en omgevings-
zorg zijn hiervan modelvoorbeel
den. Of kent deze excellentie de 
eigenste CVP-Heizel-standpunten' 
niet? In een recente betoging 
werd deze nationale beleidsman 
verweten „Aerts-dom" te zijn. 
Want het is zonneklaar dat de 
échte motivatie tot het behoud 
van het „ene" kabinet schuilt in de 
drang tot het vergroten van zijn 
persoonlijke macht. Het streven 
naar macht omwille van de macht 
werd recentelijk omschreven als 
„Seeveepitis" 

Sabra en Sjatila 
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De Franse krant „Le Monde", die 
normaliter niet verweten kan 
worden een kletskous te zijn, 
doet haar naam oneer aan. In een 
jonge editie worden door een 
zekere Anne Vanek nogal wat 
nonsens bijeen gekribbeld. In 
biezonder suggestieve bewoor
dingen wordt de beslissing om
trent de Europese ontwikkelings
zones gekommentarieerd. Zoals 
bekend (zie ook vorige edities 
van ons weekblad) werden 
slechts twee regio's in aanmer
king genomen om te genieten 
van de gunstmaatregelen. Ge
heel Wallonië werd echter er
kend als ekonomische ontwikke
lingszone. De Vlaamse regering, 
vooral onder druk van VU-minis-
ter Hugo Schiltz, protesteerde 
hiertegen. Vooralsnog zonder re
sultaat 

Het artikel in „Le Monde" stelt de 
zaken anders voor. Indien je dit 

stuk leest dan zou je warempel 
geloven dat het zuidelijk deel 
van België de voorbije tien jaar 
schandalig werd benadeeld. Er 
wordt letterlijk gesteld: „Les ai
des illégales au développement 
f lamand-" en „En deux ans, la 
Flandre a ainsi détourné a son 
profit 3,8 milliards de Francs, au 
mépris de toutes les réglementa-
tions en vigueur'. Nergens wordt 
gesproken van de oneerlijke 50-
50-verhouding, van de jarenlange 
Waalse boycot van de stroom 
van belastinggelden naar Wallo
nië (zie de studie van Leuvense 
professoren), enz_ De slotzin il
lustreert ten voeten uit de voor
ingenomenheid van de redakteur 
van het bewust stuk: „II est bien 
difficile de nos jours d'etre wal-
lon dans l'Etat Beige". Vooral de 
Waalse staalarbeider ( 1 2 % ho
ger loon dan zijn Vlaamse kolle-
ga) is te beklagen-

De Palestijnen in Sabra en Sjatila tellen hun 
doden. Driehonderd, twaalfhonderd, achttienhon
derd? Het juiste cijfer zal wel altijd betwist blijven. 
Door degenen die de moordpartij minimalizeren 
en door wie ze maximaal willen uitbuiten. 
De verantwoordelijkheid van Israël? Ze is onloo
chenbaar. En ze wordt goddank niet geloochend 
door vele joden die, zowel in als buiten Israël, ge
schokt zijn door wat zij de Rosh Hashana-schande 
noemen. Er werd in Sabra en Sjatila gemoord, ter
wijl het leger van Israël geweer bij de voet stond, 
met de rug naar de kampen. Men schrikt terug, 
diep geschokt en twijfelend aan het eigen recht om 
te oordelen, voor de gruwelijke parallel met KZ-
bewakers die hun wachtbeurten lopen aan de 
buitenkant van de prikkeldraad, terwijl binnen de 
kapo's huishouden. 
De alléèn-verantwoordelijkheid van Israël? Gene
raties Palestijnen groeiden op in sloppen en 
kampen, ruilden de vluchtelingentent hoogstens 
voor een krat in bidonville. Wie heeft zich écht om 
hen bekommerd? Alvast ook niet de bloedsbroe
ders, de oliesjeiks en de Arabische alleenheersers 
die de Palestijnse onrust ver buiten de eigen 
grenzen hielden. Het wereldgeweten, dat vandaag 
zijn klassieke kreet van verantwaardiging slaakt, 
heeft jarenlang zichzelf gesust De Palestijnen 
waren eigenijk vervelend voor iedereen, vooral 
omdat ze ergens op een vage wijze misschien wel 
in verband konden gebracht worden met de olie
prijzen en het wankele petroolimperium. Ze bedier
ven daarbij het plezier van de Olympische spelen 
en van het reizen per vliegtuig. Ditmaal werden de 
moordenaarsbenden geleverd door de Kataeb en 
door majoor Saad Haddad. De dood van Bechir 
Gemayel moest gewroken worden en daarenbo
ven dienden nog oude rekeningen vereffend. Wat 
ligt er méér voor de hand dan een krottenwijk en 
een kamp waaruit de mannen weggevoerd zijn, 
naar overzee, en waarin de kinderen en de ouden 
en de vrouwen voor het grijpen liggen? 
De oude vraag. Wat bezielt mensen (ditmaal 
behoorden ze tot een zich kristelijk noemende mi
litie) die moorden, die verkrachten en verminken 

niet alleen in een kortstondig moment maar die de 
roes van bloed en geweld dagen voortzetten? Er 
zal wel overal en altijd een bepaald percentage sa
disten zijn, ziekelijke geesten of gewoonweg door-
slechte mensen (want die bestaan): het schuim dat 
meedrijft op alle golven. Maar de anderen, de fat
soenlijken, de in de grond brave familievaders, de 
jonge heethoofden die straks bezadigd zullen 
worden? 
Zi j achten zichzelf geen Kaïn, omdat zij weigeren 
te geloven dat ze zich aan Abel vergrijpen. Zij do
den en verminken en verkrachten immers geen 
Mensen, maar Vijanden. Vijanden worden vooraf 
beroofd van iedere aanspraak op de kwaliteit 
Mens. Schuif de schuld voor ieder ongeluk en ie
dere mistoestand op dé jood en hij houdt op, een 
mens te zijn. Hem doden is geen moord, maar een 
hygiënische maatregel, een plicht en zelfs een wel
daad. Hij verandert voortdurend van naam, de 
vermoorde. Eergisteren Moor of Kathaar (die alles 
verloor, die zelfs zijn naam moest geven eeuwen
lang aan alle kandidaten voor de brandstapel), gis
teren Paap of protestant (tot op onze dagen, in de 
grauwe mist van Belfast), en zopas Palestijn. 
Palestijn, dus terrorist, dus vrij te geven voor galg 
en rad. 
God, zo luidt het verhaal, schiep de mens naar Zijn 
beeld en gelijkenis. Als de mens zich een vijand 
schept, geeft hij hem de trekken van een uit te 
roeien beest 
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Sociaal-ekonomisch m\ 
Valse beloften van Geens en Buchmann 

Duizenden Vlaamse KMO's in de bornput 

Meer dan 100.000 werklozen 
in één enkele ekonomische 
sektor! Of: één bouwvakker 
op twee is momenteel 
getroffen door de 
werkloosheid. Het is een 
rekordcijfer; ook vergeleken 
met de andere ekonomische 
sektoren. Een dramatisch 
rekordcijfer En dit ondanks 
zoveel hokus-pokus-truukjes 
die allereerst de nationale 
regering en naderhand ook de 
Vlaamse regering bedachten 
om de bouwaktiviteit opnieuw 
aan te zwengelen. Voor de 
Vlaamse gemeenschap is dit 
een des te meer trieste 
vaststelling, omdat de bouw 
uitgerekend de belangrijkste 
aktiviteit ontwikkelt in het 
Vlaamse gewest en dan nog 
door toedoen van enkele 
duizenden kleine en 
middelgrote ondernemingen. 
Bovendien werd al tot in den 

Eyskens' 
olieprijzen... 
Het moest vroeg of laat wel eens 
gebeuren: dat het onwelriekend 
potje van het prljzenkontrakt met 
de Petroleumfederatle zou open
springen. 

Het elektoraal gekibbel van van
daag tussen ekonomieminister 
Eyskens (CVP-er), gewezen f i-
nanciënminister Hatry (liberaal), 
en oud-minister Willy Claes 
(SP-er) over enkele centiemen 
prijzenstijging meer of minder 
bevestigt het zware vermoeden 
dat precies de koortsachtig op
gejaagde oiierekening die in ver
regaande mate verantwoordelijk 
blijft voor de sociaal-ekonomi-
sche krisis in ons land een be
denkelijk zaakje is van enkele 
welwillende ministers én de pe
troleumfederatle. 

De huidige ekonomieminister 
kon niet anders dan, na de kritiek 

treure herhaald dat de bouw 
een fameus „multiplikator-
effekt" heeft: één bouwwerk 
bezorgt rechtstreeks werk 
aan zoveel bouwvakkers 
gedurende zoveel maanden, 
maar vult bijkomend uiteraard 
het orderboekje van 
honderden 

toeleveringsbedrijven, 
transportondernemingen, 
onderhoudspersoneel, en 
andere meer-

„Als de bouw slabbakt dan gaat 
het niet goed met de ganse 
ekonomische bedrijvigheid". Het 
is een oud wijs gezegde. 

Omgekeerd mag men er ook 
van uitgaan dat het aanzwenge
len van de aktiviteit in de bouw 
meteen van aard is om een groot 
aantal andere aktiviteiten even
eens te doen toenemen. Toch 
blijft de regering hardnekkig ver
zuimen drastisch ingrijpende 
maatregelen te nemen om de 

van de vorige ekonomieminister 
op de onverantwoorde olle-prlj-
zenstijging van begin deze week, 
te verklaren dat de petroleumfe
deratle een loopje met de kon-
traktuele afspraken heeft geno
men. 

...en Claes' 
ontluistering 
Petroleum-boss Hatry van zijn 
kant heeft gereageerd met een 
schriftelijke toezegging van ener
gieminister Knoops inzake een — 
voor de galerij krampachtig stil-
gezwegen — ingrijpende wijziging 
in de berekeningsformule voor 
prijzenstijgingen in ons land En, 
met de bijkomende vaststelling 
dat de ekonomieminister Eyskens 
ten eerste minstens op de hoogte 
was van de kontraktuele wijzigin^, 
gen, en bijkomend alvast monde
ling zijn instemming heeft betuigd 
met de manipulatie van de bereke
ningsformule voor stijging van 
energieprijzen. De kritiek van 

txiuwaktiviteit (met alleen nieuw
bouw, maar ook vernieuwbouw 
en onderhoudswerken) aan te 
moedigen, door de bouwheren 
een stevige helpende hand toe 
te reiken. Integendeel, de be-
roepsorganizatie van het Bouw
bedrijf heeft er zopas nog in 
afnemende bewoordingen het 
grote regeerverzuim gelaakt. In 
een oproep om een tweede ron-
detafeloverleg voor de bouw te 
organizeren werd gesteld: „dat 
de vergissingen van de vroegere 
regeringen zouden worden 
rechtgezet maar dan niet via 
onbeduidende tussenkomsten 
die in wanverhouding staan tot 
deze welke reeds werden toege
kend en nog steeds worden toe
gekend aan bepaalde Belgische 
sektoren die in moeilijkheden 
verkeren of waarvoor geen 
hoop meer is". 

Het heet dat nauwelijks nog een 
frank kan vrijgemaakt worden 
om de bouwaktiviteit uit de kri-
sisput te halen. Op hetzelfde 

Claes is zeer ontluisterend, maar 
keert zich uiteindelijk ook tegen 
hemzelf, omdat precies de gewe
zen ekonomieminister Willy Claes 
in belangrijkste mate verantwoor
delijk moet tekenen voor het feit 
dat de olieprijzen op een demokra-
tisch ongekontroleerde wijze om 
de haverklap de pan uitvliegen en 
de grootste oorzaak zijn van de 
stijging van de levensduurte en de 
toename van de ekonomische ont
reddering; de vermindering van de 
koopkracht van de gezinnen ook. 

De liberaal Hatry moet toegege
ven worden dat hij zijn rol als 
lobby-ist van de petroleumcon-
cerns perfekt blijft spelen 
En, Mark Eyskens moet toegege
ven worden dat hij eveneens mets 
onverlet laat om de ongekontro
leerde (want krampachtig wazig 
gehouden) stijging van olieprijzen 
te garanderen, terwijl anderzijds 

^ door diezelfde CVP-mimster in ge
vleugelde bewoordingen almaar 
wordt herhaald dat „De strakke 
hand wordt gehouden aan de prij-
zenstop". 

moment wordt dan wel (zoals de 
Bouwkonfederatie er zwaar allu-i 
sie op maakt) met miljarden ge
gooid in de Waalse staalputten. 
Ook wordt er krampachtig over 
gezwegen dat precies het ver-
spillingsbeleid van de voorbije 
jaren in belangrijke mate verant
woordelijk dient gesteld te wor
den voor het feit dat de hypote-
kaire rentelasten op een moor
dend hoog peil gejaagd zijn. Ook 
al kan er op internationaal vlak 
een schuchtere rentedaling zich 
voordoen; doordat de regering 
de kapitaalmarkt in eigen land 
blijft afschuimen — op de eerste 
plaats om de aflossing van in het 
buitenland aangegane leningen 
mogelijk te maken — kan er 
nauwelijks sprake zijn van blij
vende behoorlijke rentedaling in 
dit land. 

440.000 f r. 
voordeel 
Behalve krisiscijfers heeft de 
Bouwkonfederatie evenwel nog 
andere opmerkelijke berekenin
gen op de regeertafel gegooid. 
En ook deze bevindingen stem
men tot nadenken. Zo werd be
rekend dat één werkloze bouw
vakker jaarlijks 1 miljoen 
464.000 fr. kost aan de gemeen
schap. (Verlies aan belastingin
komsten, sociale lasten, plus 
werkloosheidsuitkeringen). Er 
werden dus 100.000 bouwvak
kers als werkloos genoteerd...! 
Daartegenover staat dat het op
nieuw aan het werk helpen van 
een bouwvakker zo'n 1 miljoen 
25.000 fr. vereist 
Wat niets meer of niets minder 
betekent dan dat wanneer men 
er voor zorgt dat uit werkloos-
heidsstatistieken één bouv>/vak-
ker wordt verwijderd dit de ge
meenschap 440.000 fr. voordeel 
oplevert.. 

Waarop wordt gewacht om 
deze voor de hand liggende aan
zienlijke bespanngen op onpro-
duktieve overheidsuitgaven 
(werkloosheidsuitkenngen) met 
alle mogelijke middelen aan te 
wenden? 
Nog een ander cijfer is frappant: 
de bouw van een eengezinswo
ning met kostprijs 2,5 miljoen 
frank levert de staat zo'n 
363.500 fr. aan diverse belastin
gen op. Hetzelfde bedrag wordt 
dus niet geïnd voor elke woning 
die met wordt gebouwd als ge
volg van ontbrekende behoorlij
ke stimulansen en waarborgen 
van de overheid. 
Komt daar nog bij dat elke bijko
mende woning een blijvende 
bron van belastinginkomsten 
voor de overheid is: via jaarlijkse 
onroerende voorheffing, onder-
houds- en herstellingswerken, en 
taksen bij latere verandering van 
eigenaar . 

dossiers onder 
het stof 
Desondanks heeft de overheid 
gemeend de bouwsektor slechts 
te moeten bedenken met enkele 
lapmiddeltjes De BTW-vermin-
dering tot 6 procent (in feite 
alleen maar een ongedaan ma
ken van het voorheen onge
hoord peperduur maken van de 
BTW-taksen) heeft enigszins ef-
fekt gehad. Maar, de hypotekaire 

koorts blijft de belangrijkste ziek-
houdende faktor in de bouw. 
Intussen werd, dat moet toege
geven worden, ook wel wat ge
puzzeld met premies en toela
gen allerhande Systemen en ta
rieven die om de haverklap wer
den gewijzigd. Die werden ver
hoogd, verlaagd, afgeschaft 
opnieuw ingevoerd, enzomeer... 
Premies en toelagen die ook de 
speelbal werden tussen natkjna-
le en regionale regeringen. Zo 
werd de betalingslast voor het 
eerste systeem van rentetoela
ge doorgespeeld naar de Vlaam
se regering, maar werd verzuimd 
de nodige schatkistmiddelen 
mede aan deze uitvoerende 
macht toe te vertrouwen. 
Er werd blijkbaar niets onverlet 
gelaten om het vertrouwen van 
mogelijke bouw-opdrachtgevers 
grondig te schokken. De Vlaanv 
se regenng werd zich daarvan 
bewust en zette een publiciteits
campagne op het getouw onder 
het motto: „Honderdduizenden 
steun voor wie nu bouwt, koopt 
of vert>ouwt". 

Wat blijkt vandaag? Dat diege
nen die op basis van de beloofde 
overheidshulp een bouwwerk 
waagden, vandaag gekonfron-
teerd worden met schromelijk 
laattijdige uitbetaling van de pre
mies en toelagen. 
Waarom? Als gevolg van 
schaarse financiële middelen bij 
Financien, maar vooral ook door
dat de aanvraag-dossiers in gro
te getale onbehandeld blijven 
liggen op de bevoegde diensten, 
als gevolg van., fjersoneels-
tekort 
Zo IS er op de dienst 
„verwervingspremies" nog 
slechts één (1) beambte werk
zaam en liggen er 10.000 dos
siers op afhandeling te wachten... 
De Vlaamse minister voor de 
Huisvesting Buchmann heeft zijn 
kollega's in de Vlaamse regering 
op de hoogte gebracht van deze 
onhoudbare toestand, en ge
steld dat er een dringende oplos
sing voor dit nijpend probleem 
dient gezocht te worden. 
Welke oplossing? Dat blijkt de 
heer Jacky Buchmann zelf niet 
te weten. Nochtans, wie anders 
dan hij is minister voor de Huis
vesting? En is minister Geens 
niet de verantwoordelijke voor 
het personeelsbeleid in het 
Vlaams gewest? 
Maar er is meer: bij navraag 
blijkt dat vooral de Waalse minis
ters Maystadt, Hansenne en Oli
vier mets onverlet laten om — 
door weigering van personeelso
verheveling of ter beschikking 
stellen van financiële middelen 
— de bouwrelancepoging in het 
Vlaams gewest allesbehalve een 
begin van sukses te laten ken
nen Kortom, de bevoegde 
Vlaamse ministers schieten 
enerzijds in hun taak te kort en 
de nationale regering doet haar 
uiterste best om de regionalize-
ring van de bouwsektor tot een 
grandioze flop te laten verwor
den. 

Het gaat hier immers in belangrij
ke mate om het lot van Vlaamse 
werklozen en de bedrijvigheid 
van enkele duizenden Vlaamse 
kleine en middelgrote onderne
mingen 

(hds) 
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Rechtzetting 
Vorige week hadden wij het over 
zogezegd „leuke" lijsten met 
vreemde benamingen. Ten on
rechte vermeldden wij ook de 
partij „GOED" uit Arendonk. On
dertussen vernamen wij dat deze 
partij wel degelijk een ernstige 
politieke formatie is, waarin heel 
wat VU-kaderieden aktief izjn. 
GOED staat voor „Gemeentebe
langen, Openheid, Eeriijkheid en 
Demokratie". Het Ijetreft hier een 
verruimingslijst met 3/4 VU-men-
sen. Een samengaan dus van VU-
militanten met goedmenende en 
serieuze niet-partijgebonden in
woners van Arendonk, die op ge
meentelijk vlak met de VU willen 
meewerken. Lijstaanvoerder is uit
tredend VU-raadslid Vic Hermans. 
De overige 20 kandidaten zijn 
mensen van alle bevolkingsgroe
pen: jong en oud, vrouw en man, 
arbeider, ambtenaar, landbouwer... 
Deze knappe lijst moet blijkbaar 
erg gedegen zijn, want de CVP-
kandidaten spreken zelfs letteriijk 
over „een veel sterkere lijst dan de 
CVP-lijst". Dat kan tellen Wij wen
sen „GOED"... een erg goede uit
slag toel 

„Wij houden 
van alle vier 
„De kandidaten (waaronder 10 
nieuwe gezichten), die wij U in 
deze brochure voorstellen zijn 
geen wondermensen, maar men
sen zoals U en ik, die bereid zijn 
verantwoordelijkheid te dragen. 

I I 

m Gemeenteraadsverkiezingen '82 

10 oktober '82 
Het verkiezingskongres is voorbij, de campagne draalt op vol
te toeren en de koorts begint te stijgen. Het Is de tijd van 
avond- en nachtelijke plaktochten, urenlang enveloppes schrij
ven, duizenden zegeltjes kleven, kllometerlange bus-akties, 
krakende muzlekwagens-

Elgenlijk ook een fijne en spannende belevenis: ganse dagen 
de baan op samen met andere VU-mlIltanten. Een gezonde 
konkurrentle gekoppeld aan een hechte equipementaliteit 
draagt bij tot een warme verkiezingssfeer. Op naar de 
overwinning! De redaktleploeg wenst van harte aan alle 
kandidaten en basismllltanten veel uithoudingsvermogen, de 
nodige zin voor relativering en uiteraard veel sukses- maar 
ook de onmisbare dosis humor. Verkiezingstijd kan aldus een 
prachtige tijd worden. Dat hopen wij Intens. 

Volksunie op 
radio en tv 
Op dinsdag 28 september 
1982 verzorgt de Volksunie 
op de radio (BRT 1, na het 
nieuws van 18 u.) en op de 
televisie (na het nieuws van 
19u. 45) een extra politieke 
tribune. Beide uitzendingen 
van telkens vijf minuten 
staan uiteraard in het teken 
van de aanstaande gemeen
teraadsverkiezingen van 
10 oktober. Verlenen hun 
medewerking: mevrouw J. 
Van Vlaenderen-Tuyaerts, 
schepen te Brugge; kamer
lid Jaak Gabnëls en Ge
meenschapsminister Hugo 
Schiltz. 

Een tweede extra politieke 
tribune van de Volksunie op 
radio en TV wordt uitgezon
den op maandag 4 oktober. 

Wat zij U te bieden hebben is 
hun idealisme en hun inzet; én 
hun geloof dat er in Bierbeek 
minder aan politiek moet worden 
gedaan, maar meer aan beleid". 
Dit schrijft lijstaanvoerder en VU-
afdelingsvoorzitter Luk Vanhoren-
beek in een plaatselijk verkiezings
boekje. Een erg mooie publikatie 
overigens. De VU van deze fusie
gemeente gaat naar de verkiezin
gen met de slogan: „Wij houden 
van alle vier", waarmee de vier 

oorspronkelijke dorpen worden 
bedoeld: Korbeek-Lo, Opvelp, Lo-
venjoel en Bierbeek. Wij duimen 
opdat het enige raadslid, Désirè 
Laurent straks in het Bierbeeks 
gemeentehuis versterking krijgt 
van andere VU-kandidaten. 

RTBF weert 
Vlamingen 
De Franstalige omroep van België, 
de RTBF, heeft haar zin voor ob-
jektiviteit (sic) nog maar eens be
wezen. Wij waren er al een beetje 
aan gewoon geraakt; geregeld im
mers haalt de RTBF op venijnige 
wijze uit naar de Vlaamse Ge
meenschap. Ook nu weer. Immers, 
deze zender weigert tijdens de 
uitzendingen, met het oog op de 
gemeenteraadsverkiezingen, 
spreektijd te verienen aan de ver
tegenwoordigers van de Vlaamse 
lijsten uit de negentien gemeenten 
van de Brusselse agglomeratie. 
Het programma „Canal Bruxelles 
21 " richt zich trouwens niet uitslui
tend tot een Franstalig publiek. De 
BRT van haar kant nam zich voor 
iedereen, zonder onderscheid van 
taal, te ondervragen. Tegen deze 
praktijken werd gereageerd door 
de Algemene Vereniging van Be
roepsjournalisten in België. 
(AVBB): dit vertKxJ is ontoelaat
baar vanuit journalistiek oogpunt, 
vermits elk onderdeel van het poli
tieke leven van de agglomeratie 
het recht moet hebben zijn me-

w 

IK PöVK i>i<r/<r 

ning kenbaar te maken, wat ver
band houdt met de meest elemen
taire demokratie". Kennen de jour
nalisten van de RTBF dan hun 
plichtenleer niet, die hen gebiedt 
elke beperking van de versprei
ding van waarheidsgetrouwe in
formatie te veroordelen. Of zullen 
wij weer als extremisten ver
doemd worden? 

Diefstallen 
In het maandblad „de brief" van 
Paul Vanden Boeynants lezen wij 
vreemde zaken. Onder de rubriek 
„bondig" wordt in een tabel een 
overzicht gegeven van het aantal 
diefstallen in de gemeente Brussel 
in de loop van 1980. Het afgrijselij
ke totaal, nl. 11.939 wordt opge
deeld per kategorie: „Diefstal in 
wagens, diefstallen met inbraak, 
enz..." Ook zien wij onder de ru
briek „diefstallen tussen echtpa
ren" 19 vermeldingen. Kurieus. 
Ons inziens ontbreekt er evenwel 
één rubriekje; „diefstal door politi
ci"... Als de vos de passie preekt. 

Brusselse kiezers pas op jullie 
stemmen! 

Kameleon 
Pieters 
De PSC-burgemeester van Ko
men, de ex-Vlaming Daniel Pieters, 
draait ook mee in de verkiezings-
molen. In een kleurioos pamflet 
tracht hij de lezer-inwoner te over
tuigen hoe goed en onmisbaar hij 
is. Deze publikatie is volledig opge
steld in de taal van Molière... met 
uitzondering van één kadertje. In 
het Nederlands wordt poeslief ge
steld hoeveel realizaties ten goede 
kwamen aan de bevolking onder 
zijn bestuur. Wanneer men dan 
weet dat diezelfde burgemeester 
in het verieden altijd meegespeeld 
heeft met die hysterische franstali-
gen die ageerden tegen o.m. het 
Vlaamse schooltje, dan komt deze 
kameleon-houding potsieriijk over. 
Erger: boerenbedrog. 

„De verbeelding aan de macht" 
• De VU-kandidaat met de mooi
ste naam lijkt ons Jozef Duyve-
jonck te zijn. Jozef staat op de 
VU-lijst in de badstad Koksijde. 
Alle sukses! 

• De VU-arr. Antwerpen geeft 
luciferdoosjes uit met daarop het 
letterwoord VU in de typische 
kleuren. Voor slechts 150 fr. heb 
je reeds 100 stuks. Je kunt deze 
gezellige cadeautjes aanschaffen 

door storting op het nummer 402-
9084741-09 met vermelding van 
het aantal doosjes, J. Liesstraat 2 
te 2000 Antwerpen. Je kan dit ook 
telefonisch doorgeven op het 
nummer 03-23882.08. 

• De vrouwelijke kandidaten 
van Antwerpen (14 in aantal) ga
ven, met het oog op de verkiezin
gen, een eigen pamflet uit. Zij 
realizeerden met eigen penningen 
en zullen het ook zelf bussen. Een 
dikke proficiat... of zoals Vic An-
ciaux op het bijzittend briefje krib
belde: „Mijn volle steun!" 

• Karel Liebens, groothandelaar 
in meubelen, staat op de 15de 
plaats van de Antwerpse VU-lijst. 
Deze autodidakt schiep een bie-
zonder treffend gedicht. Wij wil
den u deze pennevruchten niet 
onthouden. Zoals hij zelf ook 
schrijft. „De Volksunie is de enige 
grote partij, waar ruimte is voor in
tegere kandidaten met een eigen 
mening I Steun dus een „outsider", 
die niet gedreven wordt door ei
genbelang, maar die wil deelne
men aan de besluitvorming uit 
Vlaamse en bewuste, maatschap
pelijke betrokkenheid". 

• VU-kameriid en tweede kandi
daat op de VU-lijst Jan Caudron 

van Aalst bokste een gezellig pam
flet ineen. Persknipsels, originele 
(en persoonlijke) kiekjes evenals 
korte teksten maken deze uitgave 
uniek. Vooral het tekeningetje van 
cartoonist „Gal" is treffend (zie 
afbeelding). 

• „Meerhout met de VU" is een 
knappe brochure die elke inwoner 
van deze gemeente persoonlijk 
ontvangt. Wars van holle slogans 
wordt het VU-programma aan de 
gemeente-inwoners voorgesteld. 
Interessant hierbij is ook dat de 
nadruk ligt op het ploegwerk en 
dat de toffe tekeningen van de 

hand zijn van de 5de kandidaat, 
Seppe Deckers, een werkzoeken
de binnenhuisarchitekt. Proficiat! 

• „De VU IS er voor U" staat er in 
blokletters op het pamflet van de 
afdeling Londerzeel. Benevens 
een samenvatting van het pro
gramma wordt deze publikatie 
verlucht door verzorgde illustra
ties en vallen de gemeentegebon
den aktiepunten op. Zo lezen wij: 
„Een Gerard-Walschaproute moet 
worden aangelegd in het wandel
gebied van St.-Jozef-Sneppelaar 
en Malderen. (...) Bij de opvoeding 
dienen de kinderen vertrouwd te 
worden gemaakt met de Vlaamse 
liederenschéit als onderdeel van 
een algemene kulturele vorming. 

(...) Het gebruik van algemeen Ne
derlands in het kontakt tussen 
gemeentebedienden en het pu
bliek dient gestimuleerd en ver
plicht te worden". De huidige 
meerderheid wordt immobilisme, 
improvizatie en gebrek aan dos
sierkennis verweten. Het is de 
oprechte wens van de VU-Lon-
derzeel straks een andere aanpak 
in deze gemeente mogelijk te ma
ken. 
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nog 17 dagen... 
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Woordenkramerij 
CVP-gemeenteraadslid Jos Mees 
uit Antwerpen krijgt van ons de 
prijs van „woordenkramer". Het 
begint al slijmerig- „God geeft ie
der vogel zijn voedsel maar Hij 
brengt het niet in zijn nest." en 
„Mag ik even beleefd en vriende
lijk uw speciale aandacht vragen 
voor volgende data, op dewelke 
de Vriendschap weer hoogtij zal 
vieren". Mees kijkt ook niet op een 
frankske: de slotzitting van zijn 
„vriendschappelijke" dag wordt 
gehouden in een biezonder sjiek 
hotel en zelfs de Portugese kui
tuur wordt erbij gesleurd. Toch 
zegt deze kandidaat een aantal 
juiste zaken: dat ik de afgelopen 
zes jaar al deed wat ik kon - hoe 
onvolmaakt het ook moge ge
weest zijn...". Wat de CVP in Ant
werpen de voorbije jaren deed 
was heel erg „onvolmaakt". Hij 
schrijft verder over de fusie als 
over „de zo onmenselijke masto
dont-stad". Wie drukte deze ope
ratie erdoor? Ook stelt hij zichzelf 
voor als stedelijk ombudsman (I) 
en besluit Mees „met tastbare 

dank". De CVP zal in de metropool 
bovenal „tastbaar" bedankt wor
den voor het wanbestuur... althans, 
dat hopen wij. 

Schandelijk 
Je moet het maar durven... In de 
deelgemeente Zuun (St-Pieters-
Leeuw) ontvingen alle leden van 
de bejaardenklub tijdens hun we
kelijkse bijeenkomst een pakje 
koffie (een duur merk overigens) 
met daaraan bevestigd een pa
piertje: „Met de groeten van de 
Zuunse CVP-kandidaten voor de 
komende gemeenteraadsverkie
zingen. Lijst nr. 10. Dit pakket 
wordt u aangeboden door... en...". 
Deze wansmakelijke praktijken 
bestaan dus nog wel degelijk in 
1982. Het kopen van stemmen is 
een schandalige aktiviteit die 
reeds door pnester Daens in het 
begin van deze eeuw werd aange
klaagd. Toen kreeg de katolieke 
partij een ferme opdoffer bij de 
verkiezingen. Ook vandaag ijkt 
ons dit de enige doeltreffende 
reaktie op zo'n schandalige aktivi-
teiten. 

Verkiezings

omslagen 

en briefpapier 
Het Algemeen Sekretariaat stelt tegen 
voordelige pnjzen omslagen en papier 
ter beschikking van de afdelingen 

Oms lagen 

De omslagen zijn bedrukt met het 
kenteken „VU-Sociaal en federaal" 
(tweekleurendruk) en met de vermel
ding „Verkiezingsdrukwerk - Gemeen
teraadsverkiezingen 1982" 
Omslagen DIN-formaat 16 x 11,4cm-
lichtgroen - 70gr/m2, binnenin blauw 
gerasterd Prijs 580 F per duizend 
(voorraad: 536(XX) eks) 
Omslagen Amenkaans formaat 
12 X 22,9 cm - wit - 90gr/m2 Prijs 
650 f r per duizend (voorraad. 
306000eksJ 

Deze omslagen worden tegen kost-
pnjs aan de afdelingen aangeboden 
Bestellingen moeten schnftelijk get>eu-
ren en kunnen afgehaald worden mits 
kontante betaling (zolang de voorraad 
strekO 

Papier 

Het Algemeen Sekretanaat heeft het 
initiatief genomen om behulpzaam te 
zijn bij de bestellingen van voorge
drukt duplikator- en offsetpapier 
Duplikatorpapier (wit - 80 gr/m2 - for
maat DIN A4), bedrukt met het VU-em-
bleem „sociaal en federaal" (twee keu
ren), per gegroepeerde bestelling van 
100.000 bladen 650 fr per duizend 
eks, van 200.000 bladen 600fr per 
duizend eks, van 300000 bladen 
550 fr per duizend eks 
Offsetpapier (wit - 80 gr/m2 - formaat 
DIN A4), bedrukt met het VU-em-
bleem „sociaal en federaal" (twee kleu
ren); per gegroepeerde bestelling van 
100.000 bladen 590 fr per duizend 
eks; van 200000 bladen 540fr. per 
duizend eks, van 300 000 bladen 
490 fr per duizend eks 
Afdelingen en kandidaten die geïnte
resseerd zijn kunnen kontakt opne
men met het Algemeen Sekretariaat, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, of 
telefoneer naar 02-21949.30 

VOLKSUNIE de W \ / b f f V ^ \ # I ^ I E stelt haar 

VROUWELIJKE KANDIDATEN voor : 

• De VU-Herent slaat spijkers 
met koppen wanneer deze op 
haar affiche schrijft; „Vlaamse wel
vaart begint in onze gemeente" 
Klaar én bovenal duidelijk. 
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Voor de gemeenteverkiezingen mogen 
MEERDERE STEMMEN op DEZELFDE LIJST 

uitgebracht worden 
GEEF DEZE VROUWEN EEN EXTRA STEUN, 

ZIJ ZIJN HET WAARD i 

• „DIest ten bate" is het motto 
waarmee deze VU-afdeling naar 
de verkiezingen trekt In 6 afleve
ringen worden de kandidaten en 
het programma voorgesteld Dit 
wordt geïllustreerd met 8 „nieuwe" 
verkeersborden Een knappe affi
che beeldt dit alles erg visueel uit 
Opdat Diest een heerlijke stad 
worde... 

Aktie 
„Hart van Brabant" 

Ovéraj m Vlaanderen Js de verkieztngsstrifd losgebarster» 
maar 'm ïte Vlaama» ranögemeenten mfvi Bfössei »n w> «Ie 
hoofdslatf aelf b het verre van een gemattketttfcft bedoenwg. 
Daarom heeft de Volksunie de aktie Mmi. va» Braban f op 
polefl g«j!«it ^8 wil i laarmee «««ten ïRZAirtete» am de 
verk»eztn9«caün]>agne 'm ^^r t ïe f^ubmX een slevlge s t e m te 
gevcffi. Öe oasfealifls tJideni het |&ftgste VU-koflgres te 
'AdtwerpeH wa» hol «iartctjfer da l van week to l week moet 
gtoelen. 
„ W i J M e i e r i , Vü-afdel ln^éi j . syfBfjatisRmtftft die ecM willen 
dat Vlaandere» stand h^idl ^^ vooraltgajaÊI iw het hart van 
Brabant kunnen aan ^BtA < ^ reepB» t voorbijgaan. Vandaag 
nog storten voor aktie ^ a r t van Brabant" op nr. 
435-0259601-12 van VolksUDJ», Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. 

Derde lijst 

Totaal tweede lijst 83.552 

Omhaling VU-kongres Antwerpen 52.100 
VU-Groot-Diest 1000 
R.S.. 1020 Bnjssel 1000 
J.M., 2030 Antwerpen 100 
JL, Serskamp 1000 
H.S„ Deume 2.500 
R.V.. Brussel 2.000 
LV.C. Edegem 2.000 
VU-Wommelgem 1000 
V.G.. 1090 Brussel 1500 
J.V.B.. Wichelen 1.000 
VU-Borsbeek 1000 
VU-BeHare-Overmere 1000 
VU-Lint 1000 
K.D, Oostende 500 
R.V., Wolvertem 500 
C.M.. Grimbergen 200 
H.M., Lede 200 
d, Berchem 500 
C.V.D., Gent 500 
F.T., Brugge 1000 

Totaal derde lijst 155.152 

Volksunie 
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Een laaiend 
entoesiast kongres 
Vorige zondag hield de Volksunie haar verkiezingskongres. 
Ondanks een stralend weer en een broeierige hitte, kwamen 
meer dan duizend kaderleden naar deze studiedag. Zelden 
voorheen was die typische volksnationale vriendschap zo 
voelbaar. Zelden voorheen was er de geestdrift zo te smaken. 
Kollega's journalisten zegden ons rechtuit: „Onvoorstelbaar. 
Dit kan alleen de VolksunieT. In de prachtige gebouwen van 
„De Singel" te Antwerpen was het VU-kader dus verenigd om 
de campagne voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen 
definitief in te zetten. Onder leiding van Frans Kuijpers, lid van 
het partijbestuur, luisterden honderden entoesiaste VU-be-
stuursleden en -kandidaten naar de toespraken. Tussendoor 
speelde de groep Zakdoek leuke deuntjes, werd een rekord-
omhaling gehouden voor de aktie Hart van Brabant en kreeg 
elke kongressist een kaartje met een spijker erdoorheen: D e 
Volksunie slaat op W oktober- spijkers met koppen. Een 
prachtig kongres! Met oprechte felicitaties en dank aan de 
kongresvoorzitter, het algemeen en het Antwerps VU-sekreta-
r iaat- en uiteraard aan alle moedige militanten. 
Wi j brengen voor u enkele foto's en fragmenten uit de diverse 
toespraken. Teksten om 6 jaar lang indachtig te z i j n . 

Gemeenteraadsverkiezingen '82 

VUJO-voorzitter Joris Roets: 

Oproep tot de 
Vlaamse jongeren 

De gemeenteraadsverkiezingen 
van 10 oktober zijn voor ons jon
geren, van uitzonderlijk tjeiang. 
Wij jongeren, krijgen tiet in deze 
moeilijke tijden, hard te verduren! 
Wij zijn het slachtoffer van een ka-
tastrofale politiek. Een politiek, ja
renlang volgehouden, door de tra
ditionele kleurpartijen, waardoor 
honderdduizenden jonge mensen, 
zonder enig toekomstperspektief 
aan hun lot overgelaten worden, 
werkloos, uitgespuwd bovendien 
als nietsnutten! 

Dit frustreert ons des te meer, 
omdat wij weten, dat de Vlaamse 
jeugd andere kansen bezit dat de 
Vlaamse jeugd zoveel troeven 
heeft maar ze nu uit handen moet 
geven, en ongewild, meegesleurd 
wordt in een Belgisch moeras. 
Het zijn moeilijke tijden, en het zal 
er in de nabije toekomst, niet 
direkt beter op worden. Persoon
lijk echter ben ik er vast van 

FW-voorzitster Huguette De Bleecker-Ingelaere. 

Laten wij bovenal ons 
grote hart behouden... 
„Wij kwamen op een zeker ogen
blik in de Volksunie met de over
tuiging hierdoor Vlaanderen naar 
zelfstandigheid te brengen. Zo
lang wij als militanten konden en 
kunnen optreden, is politiek een 
hartversterkend tijdverdrijf een 
soort lange neus zetten naar een 
systeem dat wij verfoeien Anders 
wordt het als wij onze partij groter 
zien worden, verantwoordelijkheid 
zien nemen. Dan moeten wij over 
onszelf nadenken: zijn wij wel op
gewassen tegen het uitoefenen 
van macht "^ Zijn we voldoende op 
de hoogte van allerlei technische 
zaken die bij machtsuitoefening, 
bij het bekleden van mandaten 
komen kijken? Maar bovenal, be
houden WIJ onze oorspronkelijke 
overtuiging, de brede adem, het 
grote hart, de diepe ziel zonder de
welke onze werken levenloos 
zijn ? Blijven we met andere woor
den de geestdriftige Vlaams-natio
nalisten, bereid overal en ten allen 
tijde voor onze overtuiging te ge
tuigen, terwijl WIJ intussen dié be
kwaamheid trachten te verwerven 
welke ons in staat stelt het verou
derde regime efficient weg te wis
sen en te vervangen? Laten we 
bijgevolg voldoende zelfbewust 
zijn van eigen kunnen maar tevens 
ook doordrongen van het allereer
ste belang, dat van het volk dat wij 
willen ontvoogden. Laten we be
reid zijn om anders te gaan optre
den als politieke mensen in het 
politieke bedrijf zodat wij inder
daad een groep, een partij vormen 
anders dan de andere 
Deze gemeenteraadsverkiezin
gen zijn ook belangrijk omdat zij 
gehouden worden op een keer
punt van tijd De ekonomische 
ordening wendt zich naar een 
nieuwe organizatie, het politieke 
ontbindingsproces van België gaat 
ermee gepaard. 

Bovendien zijn er tal van proble
men die zich gemeentelijk stellen 
en die uiteindelijk om een nationa

le oplossing vragen Brussel is zo 
iets. Maar ook andere zaken, die ik 
hier op een rijtje wil plaatsen, op 
gevaar af onvolledig te zijn: de 
stadsvlucht en de herbevolking 
van kernsteden, het vnjwaren van 
het platteland voor verdere ver
stedelijking, de veroudering van 
de bevolking in de stedelijke ag
glomeraties en de scheiding tus
sen jong en oud in afzonderlijke 
woonbuurten, verder de tewerk
stelling in eigen omgeving, het 
vreemdelingenvraagstuk in ver
schillende grote en ook kleinere 
agglomeraties; de vernieuwbouw, 
noodzakelijk omwille van de ver
oudering van ons woningbestand, 
de opvang van kinderen en de 
integratie van bejaarden in onze 
maatschappij, ten slotte de plaat
selijke school en het gemeentelijk 
onderwijs 

De kleinschaligheid 
Het IS met de bedoeling met dit 
modewoord te goochelen, maar 
de gemeenteraadsverkiezingen 
geven ons de kans de vervreem
ding tussen mens en beleid tegen 
te gaan. Laten we terloops opmer
ken dat deze vervreemding kan 
bevorderd worden door de fusies 
van gemeenten De Volksunie 
heeft zich steeds afgezet tegen 
dié fusiepolitiek, gericht tot het 

overtuigd, dat de komende jaren, 
de boeiendste van ons leven kun
nen zijn. 
Want nu, zullen wij jongeren, hoe 
dan ook, voor de keuze geplaatst 
worden: Laten wij ons verder 
meetrekken in dit verstikkende 
Belgische drijfzand, of gaan wij 
Vlaamse jongeren, eindelijk onze 
kansen grijpen, gaan wij eindelijk 
ons lot in eigen, Vlaamse handen 
nemen, in een onafhankelijke, 
Vlaamse Staat? 

Dit is dan ook een oproep tot 
verzet! Verzet tegen de Belgische 
onzin. Zoals Albrecht Rodenbach 
en zijn blauwvoeters in de 19de 
eeuw, het eerste verzet van de 
jeugd organizeerden, tegen het 
anti-Vlaamse onrecht van toen. Zo 
is ook nu onze taak een nieuwe: 
Groote stooringhe, in te luiden. Nu 
met als einddoel: een einde stellen 
aan het tijdperk van het Belgische 
onrecht, en een tiegin te maken 
van een tijdperk van Vlaamse 

„Een evenknie in de Volksunie"-
FVV-voorzitster Huguette De 
Bleecker-Ingelaere pleitte voor 
meer vrouwelijke mandatarissen. 

En terecht 

verstevigen van het hier aange
klaagde traditionele verouderde 
bestel Tegen de schaalvergroting 
moeten we de herwaardering van 
het plaatselijke stellen De buurt-
school, het wijkcentrum, het raad
plegen van de buurtbevolking eer 
ingrijpende plaatselijke beslissin
gen worden genomen, dat alles 
kan de toenadering bewerken tus
sen bevolking en beleid Dit kan te
vens de politieke ontvoogding van 
het volk in de hand werken 
Als Volksunie zijn we met het volk 
verbonden, het Vlaamse volk, 
waarvoor onze partij reeds zoveel 
verwezenlijkte, waarvoor het ech
ter nog zoveel moet doen. 
Voor ons, mannen en vrouwen, 
die met gelijke, met-aflatende in
spanning in deze partij werken, 
blijft een grote, moeilijke, maar 
schone taak weggelegd Tijdens 
deze gemeenteraadsverkiezingen 
kunnen we opnieuw bewijzen dat 
we in Vlaanderen de nieuwe men
sen zijn die vernieuwing brengen 
en dat we aldus steeds onmisbaar
der zijn en worden " 

Welvaart in een eigen Zelfstandig 
Vlaanderen! 

Bij ons, jonge Vlaams-nationalis
ten leeft een sterke bekommernis 
voor het leefmilieu. Wat hebben 
wij immers aan een zelfstandig-
Vlaanderen, waar alle leefbaarheid 
zou verdwenen zijn? 
Steeds meer jongeren beschou
wen „het leefmilieu" als een pro
bleem an sich, sommigen zelfs als 
een ideologie op zich. Het recent 
VU-kongres over ekonomie en 
ekologie heeft echter op voldoen
de wijze aangetoond, dat het mi
lieubeleid geen probleem op zich 
is, maar in wisselwerking staat met 
andere, tielangrijke facetten in de 
samenleving. 

Tot slot dit: jongeren, een stem 
voor een Volksuniejongeren is 
een stem voor échte vernieuwing, 
voor daadwerkelijk, demokratisch, 
milieubewust en Vlaams t>eleid, 
voor een partij die het ernstig 
neemt met haar jongeren. 

André Geens: 

Solidariteit inspraak 
en gezonde financies 
De VU is van oordeel dat het 
solidariteitsbeginsel verder moet 
reilen dan de enge gemeentelijke 
grenzen en wil daarom op ge
meentelijk vlak de aktiegroepen 
en initiatieven in verband met ont
wikkelingssamenwerking aktief 
steunen en tevens informatie ver
strekken aan de bevolking i.v.m. 
honger en onderdrukking in de 
wereld teneinde de burger te leren 
inzien dat ongelijke welvaartsver
deling in de wereld geen natuur
wet is. 

Alle opgesomde beleidsonderde
len zijn belangrijk en verdienen 
daarom ook onze volle aandacht 
maar toch zal de nieuwe bestuurs
periode '83-'88 andere prioriteiten 
krijgen dan in het verleden, zo zal 
de sanering van de financiële toe
stand van de gemeente een van 
de allerbelangrijkste elementen 
vormen van het beleid, hetgeen 
een versobering van de investe
ringsuitgaven meebrengt alsook 
een herziening van het globale 
bestedingspatroon. 
De aandacht zal dan ook in de eer
ste plaats moeten gaan naar de 
kwaliteit van het beleid, waarbij de 
zorg voor de mens, het gezin en 
de basisgemeenschappen cen
traal staan. 

De mislukking van talrijke partici
patie- en inspraakinitiatieven mag 
geen reden tot ontgoocheling zijn, 
en mislukking is trouwens meestal 
te wijten aan de gemeentelijke 
overheid zelf die de gecreëerde 
inspraakorganen onvoldoende of 
helemaal niet hebben betrokken 
bij de beleidsbeslissingen. 

Een permanente en volgehouden 
wisselwerking tussen gemeente
raad, schepenkollege en adviesra
den of ahdere inspraakstrukturen 
IS een eerste vereiste om een 
welbegrepen en efficiënte partici
patie van de burger mogelijk te 
maken 

De adviezen mogen nooit zonder 
meer genegeerd worden. 

WIJ willen er echter wel op wijzen 
dat de beslissingen uiteindelijk 
steeds door de gemeenteraad of 
het schepenkollege worden geno
men, ZIJ alleen zijn immers verant
woordelijk to.v. de bevolking en 
onderworpen aan het waardeoor
deel van de kiezer 

Wanneer een advies van één of 
andere adviesraad niet wordt ge
volgd IS het echter wel van belang 
dat de motivatie hiervoor wordt 
meegedeeld 
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Gemeenteraadsverkiezingen '82 m 
Kamerlid Paul Van Grembergen: 

De onmisbare opdracht van 
de VU in de gemeente 
Straks worden onder de naam 
Volksunie een paar honderd, we 
hopen dit althans, Volksuniege
meenteraadsleden gekozen. 
U weet waarom de partij aan de 
gemeenteraadsverkiezingen zo
veel belang hecht. De eerste re
den is dat het ons daardoor moge
lijk is te bewijzen dat Vlaams-
Nationalisme niet alleen wat ge
stoei is met staatshervorming en 
staatsvorming, niet alleen het bin
nenloodsen is van het Vlaamse 
volk in een Vlaamse staat. 
Vlaams-Nationalisme is de zorg 
voor de levende maatschappij zo
als zij van straat tot straat, van huls 
tot huis, aaneengeregen is in de 
mensen in hun duizendvoudige 
verscheidenheid. 
In onze betoonde hartelijkheid in 
de straat, in de bij ons te ziene 
volksverbondenheid wordt de zin 
van ons nationalisme ontdekt. Dui
zenden mensen kiezen straks 
voor ons, velen met overtuiging, 
velen met hoop, sommigen uit 
gebrek aan beters, anderen aarze
lend, nog anderen zullen cynisch 
zeggen „van de slechten zijn zij de 
minst slechten". 
Aan de overtuigden, de hoopvol-
len, de cynici, moet de Volksunie 
iets bewijzen. Moeten wij, want wij 
allen zijn de Volksunie, iets bewij
zen. Wij zullen moeten aantonen 
dat onze raadsleden de dossiers 
nakijken en dit zes jaar volhouden, 
dat onze raadsleden niet pronken 
in ijdelheid en alleen maar te zien 
zijn op de eerste rij bij het Ofjenen 
van jaarbeurzen, dat onze raadsle
den de eersten zijn in onbaatzuch
tig en onbetaald dienstbetoon, dat 
onze raadsleden niet zeveren en 
zomaar een eigen politiek pro
grammaatje er op nahouden aan
gepast aan de eigen gevoelighe
den en de eigen woeligheden. We 
zullen moeten aantonen dat VU-
raadsleden. Vu-schepen en VU-
burgemeesters ongebonden blij
ven en proper. Want dit is zeker, al 
onze gekozenen zullen door de 
publieke opinie, door de weekbla
den en door de kranten gewogen 
worden en naar wij hopen niet te 
licht worden bevonden. Uit naam 
van de partijleiding, maar zeker uit 
naam van allen die voor de partij 
onbetaald nu reeds jaren werken 
zeg ik openhartig dat de schade 
die één mandataris aan de 
werking en aan het beeld van de 
partij kan berokkenen groot kan 
zijn. Men zal ons niet sparen. Wij 
hebben het de anderen ook niet 
gedaan. Wij moeten alleen korrek-
te gezagdragers en rechtlijnige 
bestuurders zijn. 

Het is onaanvaardbaar én om het 
princiep maar ook om de pijn en 
om de teleurstelling voor onze 
gewone bestuursleden van te 
moeten lezen „VU-mandatarls 
pleegt vervalsing" of wat dan ook 
en ieder van ons kan hier invullen 
of aanvullen. 
Aan diegenen die alleen maar aan 
't postje denken, aan de eigen 
ambitie, aan wat valse eer en die 
hun nek dikker maken dan hun 
bulk, zeg ik uit naam van 't ganse 
kader en uit naam van alle leden: 
„Uw plaats is niet in de Volksunie, 
uw plaats IS in een carrièrepartij, 
waar alleen ellebogen tellen, grote 
monden, grote handen en een 
schaar om 't politieke levenslint af 
te knippen van de partijgenoot". 
Om vies van te zijn. 
Mochten we d'er zulken hebben, 
wat ik hoop van niet, dat ze gaan. 
't Is nog tijd. Liever één zetel in de 

gemeenteraad dan tien waarvan 
negen foefelaars, liever twee ge
meenteraadsleden in de oppositie 
dan een meerderheid met chanta-
geplegers, woordeters, uit de ver
gadering sprekenden, de wedders 
op twee paarden, de naijverigen. 
Wie van deze ziekte besmet is, 
ziekte die men In politieke dokters-
taal „Seeveepltis" noemt hij of zij 
gelieve a.u.b. te gaan. De Volks
unie geeft zijn naam van nationalis
tische partij, van rechtvaardig
heidspartij, van sociale partij, van 
pluralistische partij, van ongebon
den partij aan U allen om te gebrui
ken ten Individuele titel. Doe onze 
naam eer aan. Doe uw werk goed, 
toon dat in daden, In 't belang van 
't Vlaamse volk. 

Vrienden, kaderleden, toekomsti
ge gemeenteraadsleden, toekom
stige bestuurders, er is een twee
de reden waarom de partij de 
deelname aan de gemeenteraads
verkiezingen zo belangrijk vindt 
Het is een strikte partijreden. Een 
goed mandataris dient zijn volk en 
deze dienst komt ten goede aan 
de partij. Er is hier veel te zeggen. 
Uit eigen ondervinding, uit wat ik 
opraap uit vele gesprekken weet 
ik dat goede gemeenteraadsleden 
veel werk hebben. Soms brengt 
dit met zich dat deze gemeente
raadsleden, en het Is zeker zo 
voor diegenen die zware verant
woordelijkheid krijgen in een sche-
penkollege, de band met de afde
ling, de leden, het afdelingsbestuur 

en de partijorganizatle dreigen te 
verliezen. Dit zou met mogen. Elk 
nieuw gemeenteraadslid zou een 
nieuwe hefboom moeten worden 
voor de Volksunie. 
Met taaie verbetenheid voeren wij 
nu reeds jaren strijd voor meer 
zelfbestuur. Nooit hebben wij 
mensen te veel gehad, nooit heb
ben wij middelen te veel gehad. In
tegendeel, elke bries, elke steun, 
elke schouder bracht baat en 
voordeel bij. Hoeveel te meer re
kenen wij op onze gemeente
raadsleden. Gekozenen van mor
gen blijft nationalisten, blijf het 
geheel zien, verlies in de dagelijk
se beslommeringen onder de ei
gen toren, die voorzeker mooi is, 
de verbondenheid met en de ver
antwoordelijkheid voor het hele 
Vlaanderen niet 

Wil ons zelfstandigheidsstreven 
spoedig lukken, dan hebben allen 
allen nodig. 
Al te vaak hebben wij Immers 
vastgesteld dat vele van onze flin
ke bestuursleden van enkele jaren 
geleden die terecht op het ge
meentelijk vlak hun kunnen en hun 
mogelijkheden wilden bewijzen de 
band verloren met de partij, de 
band met de afdeling waar samen
spraak en doorstroming moet zijn, 
de band met het arrondissemen
teel bestuur dat beroep zou moe
ten kunnen doen op de gekoze
nen om een afdeling nieuw entoe-
slasme en nieuwe wervlngsmoge-
lljkheden te bieden. Eén zaak Is 
nochtans zeker. Dit kunnen we 
ons niet veroorloven en hoe dan 
ook moet het steeds de mandata
ris zijn die kontakt zoekt die bij
legt die de spons veegt over 
wreveligheden, die ruimte moet 
scheppen en begrip moet hebben. 
Na deze gemeenteraadsverkiezin
gen zal zich ook het probleem van 

koallties van meerderheden en 
van samengaan stellen. 
In eigen partij moet het zo zijn dat 
de groep de voorrang heeft op het 
ik. Op 't eigenste moment voelen 
velen zich geroep)en om schepen 
te worden of raadslid in OCMW of 
dit of dat. Ook bij ons kruipen 
lelijke dingen dan rond. Geef het 
egoïsme geen kans, zoek voor elk 
ambt de juiste man op de juiste 
plaats met als criteria niet het 
bullebak zijn, met de breukdrei
ging, niet de telefoon en kranten
agitatie maar met als criteria reële 
bekwaamheid, tijdsmogelijkheden, 
bereikbaarheid, dienstbaarheid en 
onkreukbaarheid, en een beetje 
zelfkritiek misstaat niemand op 
zulke momenten. 
Wat de afspraken met anderen 
betreft laat U niet alleen meesle-
fjen door de grootte van het been 
maar kijk ook naar de andere 
honden die meeëten en aan de 
ganse vergadering vraag ik eigen
lijk ekskuus voor dit beeldgebruik 
maar soms lijkt het voor sommi
gen alleen dat te zijn. Wezenlijk 
moet in alle geval zijn dat de 
p)olitleke tegenstrever die met ons 
in zee gaat weet dat we korrekt en 
vasthoudend zijn, dat we groeps-
gebondenheid hebben en dat we 
ons slechts laten leiden door ons 
eigen programma, de overeen
komsten die op basis van pro
gramma's gesloten worden en dat 
persoonlijke rivaliteiten en dwaas
heden geen rol mogen spelen. 
In Vlaanderen heeft de Volksunie 
als dusdanig geen voorkeurpart
ner alhoewel de praktijk kan aan
wijzen dat onverdraagzaamheid 
en exclusieve van een andere 
partij ons tot bepaalde houdingen 
verplicht Toekomstige gemeente
raadsleden, bouwheren van .de 
Vlaamse Staat 

Gemeenschapsminister Hugo Schiltz: 

De boeien los... voor een vrij Vlaanderen! 
In 1980 werd door de 3 traditione
le partijen een dubbelzinnige, half
slachtige federalizering doorge
voerd. 
Minimalistisch wat betreft de be
voegdheden en de financiën die 
aan Vlamingen en Walen werden 
toevertrouwd. 
Maksimalistisch wat de teoreti-
sche juridische kwaliteit van hun 
tjeslissingsmacht betreft 
Besmet met de schizofrenie van 
het dubbele lidmaatschap van de 
leden van de Vlaamse en Franse 
parlementen, bij zoverre dat leden 
van de Vlaamse regering, tevens 
noodzakelijkerwijze lid moeten 
zijn van het Belgisch Parlement 
Desondanks heeft men in Vlaan
deren het aantreden van de eer
ste Vlaamse regering met enige 
verwachting begroet Het feit al
leen had als net ware een psycho
logisch effekt Vertroebeld werd 
deze verwachting weliswaar door 
de kleingeestige manier waarop 
de CVP en de PVV van meet af 
aan demonstreerden dat zij in de 
nieuwe regering zeker geen af
breuk wensten te doen aan de 
oude pietluttige partijpolitieke ver
starring. 
De kans werd gemist om in een 
geest van mime verstandhouding 
de basis te kggon van een Vlaams 
beleid dat inzake oprecht pluralis
me inderdaad anders zou ge
weest zijn. 
Dat kunnen wij niet omdat... 
Gij weet dat de VU terecht van 
een Vlaamse Regering verwacht 
dat zij in de allereerste plaats een 
Vlaamse anti-krisis-politiek zal 
voeren. 
Dat zij de Vlaamse troeven so-
ciaal-ekonomisch zo goed moge

lijk uitspeelt ten einde onze men
sen werk en zekerheid te ver
schaffen. 
Welnu, na negen maanden erva
ring in de Vlaamse Regering, waar
in op dat gebied een behoorlijke 
eensgezindheid heerst moet ik u 
zeggen: „Dat kunnen wij niet!" 
Dat kunnen wij niet, niet omdat de 
wil, de ideeën er niet zouden zijn 
maar wel omdat de wet van 1980 
ons onvoldoende bevoegdheden 
en middelen ter beschikking heeft 
gesteld. Omdat de beleidsinstru
menten die voor het voeren van 
een serieus anti-krisisbeleid nood
zakelijk zijn, voor het overgrote 
deel in handen zijn gebleven van 
de centrale Belgische regering. 
Nochtans leert de ervaring ons in 
de Vlaamse Regering dagelijks dat 
een samenhangend, sociaal aan
vaard anti-krisisbeleid op Belgisch 
niveau niet meer mogelijk is. 
Vandaar de noodzaak om op so-
ciaal-ekonomisch gebied de macht 
en de middelen van de Vlaamse in
stanties gevoelig uit te breiden. Dit 
is een standpunt dat thans in 
Vlaanderen gemeengoed schijnt 
geworden te zijn. Ik zeg wel 
schijnt Want wij stellen vast dat 
de CVP eens te meer in volledige 
dubbelzinnigheid te werk gaat 
Binnenskamers, op studiedagen, 
in wetsvoorstellen, op de kamertri-
bune komen telkens weer Vlaam
se CVP'ers pleiten voor meer be
voegdheden voor Vlaanderen. De 
tweedeplanakteurs en de achter
ban mogen de rol spelen van 
nieuwbakken federalisten. 
Maar in de centrale regering en in 
het partijbureau gedragen de 
CVP-leiders zich als hardnekkige 
unitaristen die niet van plan zijn de 

gebrekkige staatshervorming van 
1980 verder door te trekken. 

Volksbedrog 
Erger nog. Zelfs de schamele, be
perkte bevoegdheden in 1980 
voor de Vlaamse Regering voor
zien, worden door de centrale 
instanties niet eens gerespek-
teerd. 

Brutaalweg eigent de centrale re
gering zich een aantal bevoegdhe
den en middelen toe die haar niet 
toebehoren. Dit betreft vooral de 
industriële politiek en de tewerk
stellingspolitiek. Dag in dag uit 
moeten wij ons verweren tegen 
de unitaristische aanmatiging van 
de regering Martens en dit tot in 
het potsierlijke toe zoals is geble
ken uit de vaudeville van operette
kolonel De Croo omtrent de num
merplaten van de gewest- en ge-
meenschapsinstanties 

Erger is evenwel dat zelfs Wilfried 
Martens van langsom meer zijn 
federalistische overtuiging over 
boord schijnt te werpen en de 
macht van de Belgische Eerste 
Minister belangrijker begint te vin
den dan zijn jeugdideaal 
De houding en de taal van de 
CVP-leden van de Vlaamse Rege
ring en van de CVP-leden van de 
Belgische regering verschilt der
mate dat men alleen nog van een 
massaal volksbedrog kan spreken, 
dat écht niet te herleiden Is tot een 
Leuvense dorpsruzie. 
Dit is de kultus van de dubtielzin-
nigheid opgedreven tot nooit ge
zienehoogte. Van de PW spreek 
ik niet omdat deze in de Vlaamse 
politiek toch niet veel vertelt en 
bovendien bewezen heeft dat zij 
toch alles slikt wat de CVP hen 
voorkauwt, als zij maar mogen 
meedoen. 

Zie vervolg biz. 26 
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10 m Onze wereld 

Hele wereld ontzet over 
bloedbad in W.-Beiroet 

Amerika, Frankrijk en Italië sturen hun multinationale troepenmacht 
terug naar Beiroet En dat vormt dan wel een erg tragisch voorbeeld 
van het sluiten van de staldeur als het kalf al lang verdronken is. De 
honderden weerloze Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen die in 
de Palestijnse kampen Chatila en Sabra door kristelijke milities zijn 
afgeslacht hebben niets meer aan dat besluit De Amerikaanse 
mariniers, Franse legionnaires en Italiaanse bersaglieri waren eind 
augustus, in het kader van het door de Amerikaanse onderhandelaar 
Philip Habib bereikte akkoord, in West-Beiroet aangekomen om de 
ordentelijke aftocht van de PLO-strijders te kontroleren. Toen die 
aftocht voltooid was, vertrokken ze weer, op 13 september, ondanks 
aandringen van de Libanese regering langer te blijven omdat de 
toestand nog zo onstabiel was. Dat aandringen bleek gegrond te zijn. 

De dag na de moord op de 
verkozen Libanese president 
Bechir Gemayel, trokken Israëli
sche troepen tegen de afspraken 
in het islamitische West-Beiroet 
binnen. Drie dagen later richtten 
kristelijke milities hun bloedbad 
in de Palestijnse kampen aan. 
De hele wereld reageerde ver
ontwaardigd op die afslachting 
van weerloze burgers en gaf, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, 
Israël daarvoor de schuld. On
danks de ontkenningen van de 
Israëlische regering valt haar 
verantwoordelijkheid niet te ont
kennen. Israëlische troepen en 
tanks stonden opgesteld rond de 
Sabra- en Chatila-kampen en de 
kristelijke milities konden niet in 
de kampen doordringen als ze 
niet door de Israëli's doorgelaten 
werden. En Israël kent de interne 
toestanden in Libanon meer dan 
goed genoeg om te weten wat de 
gevolgen konden zijn als die mili
ties in Palestijnse kampen wer
den losgelaten. 

Het is tekenend voor het cyni
sche internationale politieke be
drijf dat nu gehoopt wordt dat de 
moord op honderden weerloze 
burgers een positief gevolg zal 
hebben. Het aanzien van Israël in 
de wereld is nu zo gedaald dat dit 
land, zo verwacht men in de 
kanselarijen, zich nauwelijks nog 
kan verzetten tegen plannen 
voor ten eerste een regeling in 
Libanon die het vertrek van alle 
buitenlandse troepen behelst en 
ten tweede een ruimere regeling 
in het Nabije Oosten die een 
begin van oplossing voor het 
Palestijnse probleem schept 
Vooral in zijn voornaamste bol

werk, de Verenigde Staten, is 
Israels krediet lelijk aangetast 
Toen Israël opnieuw West-Bei
roet binnentrok beschuldigden 
Amerikaanse ambtenaren dat 
land ervan opzettelijk president 
Reagans nieuwe vredesplan, dat 
Palestijnse autonomie In de be
zette gebieden onder een Jor
daanse paraplu voorziet te wil
len onmogelijk maken. Na de 
slachting in de kampen staat 
Washington nog meer in zijn 
hemd. De Amerikanen hadden 
zich immers borg gesteld voor 
de veiligheid van de Palestijnse 
burgers in Beiroet na de aftocht 
van hun beschermers, de stri j
ders van de Palestijnse Bevrij-
dingsorganizatie van Yasser 
Arafat 

De Israëlische premier Begin 
blijft in woorden even onverzet
telijk als oo i t Maar meer en meer 

biedt hij de indruk de voornaam
ste hinderpaal voor een regeling 
in het Nabije Oosten te zijn. De 
Arabische top in Fez twee weken 
geleden heeft en dat is een be
langrijke eerste stap, niet nega
tief gereageerd op Reagans vre
desplan hoewel dit niet over een 
onafhankelijke Palestijnse staat 
spreekt De Jordaanse koning 
Hoessein heeft het plan in een 
Brits interview geprezen. De po
litieke geloofwaardigheid van de 
PLO vergrootte door de audiën
tie die paus Joannes Paulus vori

ge week aan Yasser Arafat ver
leende. 

Gehoopt wordt nu dat een kom-
blnatie van buitenlandse en inter
ne druk tot een bijsturing van het 
Israëlische beleid kan leiden. 
Ook vele Israëli's hebben im
mers ontzet op de slachtpartij in 
West-Beiroet gereageerd. Er kan 
geen twijfel aan bestaan dat de 
overgrote meerderheid van de 
Israëli's achter de invasie van 
6 juni in zuidelijk Libanon stond, 
en ook achter de opmars in Bei

roet die tot het vertrek van de 
PLO-strijders leidde. Maar nu dit 
doel bereikt is gaan steeds meer 
stemmen op voor een terugtrek
king van de Israëlische troepen 
uit dat land. Men vreest immers 
dat Israël anders vastgezogen 
raakt in het moeras van de inter
ne Libanese tegenstelling, en dat 
de militaire overwinning van de 
operatie „vrede in Galilea" uit
loopt op een politieke ramp voor 
Israël en een politieke overwin
ning voor de PLO. 

H. Oosterhuys 

Bechir Gemayel: wie het zwaard hemint... 
Of de 35-jarige Bechir Gemayel 
als president van Libanon een 
gedaantewisseling zou hebben 
ondergaan van mllltlelelder die 
heel wat bloed op de handen had 
tot een sterke president nnet ver
antwoordelijkheidsgevoel die de 
eenheid van het land zou herstel
len, zal nooit kunnen bewezen 
worden. De verkozen president 
die deze week had moeten wor
den geïnstalleerd, kwam vorige 
week om het leven In een bomaan
slag die het hoofdkwartier van zijn 
„kataëb", falangepartij, verwoestte. 
Bechir, de zoon van falange-lelder 

Pierre Gemayel, begon zijn snelle 
opgang na de burgeroorlog van 
1975-76 waarin Syrië (wat nu 
meestal vergeten wordO de kriste
lijke milities steunde om ze voor 
een nederlaag tegen de Palestij-
nen en llnks-lslamltische milities te 
behoeden. 

Hij probeerde niet het bestuur van 
de falange-partij in handen te krij
gen, maar bouwde een „realisti
scher" machtsbasis op: de „ver
enigde Libanese strijdkrachten" 
(niet te verwarren met het officiële 
Libanese leger). Begonnen als één 
van de vele Libanese „krijgsheren" 
verenigde Bechir met overtuiging 
of geweld de meeste kristelijke 
milities onder zich, bouwde ze, met 
Israëlische hulp, uit tot een goed 
getraind en bewapend leger van 
duizenden manschappen en voer
de de dienstplicht In het gebied 
dat hij kontroleerde In. De andere 
kristenen die niet In de pas wilden 
lopen moesten dat duur betalen, 
getuige het bloedbad dat zijn fa-
langlsten In juli 1980 aanrichtten 
onder de militie van Gemayels 
partner Camille Chamoun. De fa
milie van ex-president Soeleiman 
Franjieh, die In het noorden van 
het land haar eigen gebied kontro-
leert, moest haar welgenng om 
met Bechir Gemayel, of liever on
der hem, mee te werken eveneens 
duur bekopen. Op 13 juni 1978 
werden Franjiehs zoon Tony, 
diens vrouw en dochtertje, en 
dertig van zijn medewerkers en 
bedienden door falangisten ver
moord. Soeleiman Franjieh zei 
toen: „Ik hoop dat Pierre Ge
mayel op een dag zelf ondervindt 
wat het betekent op die manier 
zijn zoon te verliezen". 

Bechir Gemayel betaalde zelf ook 
een tol aan het geweid waartoe hij 

bijdroeg. In 1979 werd zijn doch
tertje, toen zijn enig kind, gedood 
in een aanslag die waarschijnlijk 
op Bechir zelf gemunt was. Sinds
dien had hij twee andere kinderen, 
een dochter in 1980 en een zoon 
dit jaar. 

Toen Bechir Gemayel, die ook 
verschillende veldslagen met de 
Syrische troepen leverde en in 
T976 een slachting liet aanrichten 
in het Palestijnse kamp Tal Zaatar, 
zijn feitelijke macht gevestigd had, 
vond hij de tijd rijp om ook de for
mele macht het presidentschap, 
dat in Libanon altijd aan een kris
ten moet toekomen, te verwerven. 
Hij zag de kans daartoe schoon 
met de Israëlische invasie die het 
vuile werk, het verjagen van de 
PLO-strijders, opknapte en waar
aan de falangisten wel passief, 
maar minder aktief dan de Israëli's 
verwacht hadden, meewerkten. 
Bechir Gemayel wou zijn kansen 
op het presidentschap, waarvoor 
hij enkele moslim-stemmen nodig 
had, niet al te zeer hypotekeren 
door totale openlijk samenwerking 
met de Israëlische troepen. On
danks de grote, en gegronde, ach
terdocht van de moslim-bevolking 
tegen deze militieleider kreeg Be
chir Gemayel in het parlement 
genoeg moslim-stemmen om tot 
opvolger te worden aangeduid 
van president Sarkis wiens man
daat op 26 september afliep. 
Bechir Gemayel zette ztjn belofte 
om een waarachtig nationale pre
sident te worden kracht bij door 
aan de moslims — onder wie 
velen geloofden dat hij nu eenmaal 
de enige man met voldoende 
macht was om Libanons eenheid 
en soevereiniteit te herstellen — 
samenwerking te beloven, en door 
zich jegens zijn Israëlische be-

schernnheren minder volgzaam te 
tonen dan deze hadden verwacht 
Zo kwam hij, ondanks sterk Israë
lisch aandringen, niet over de brug 
met een belofte dat hij als presi
dent een vredesverdrag met Israël 
zou sluiten. Vandaar dat in ruime 
kringen in Libanon aan Israël de 
rechtstreekse of onrechtstreekse 
schuld — vla manipulatie van een 
dissidente falange-fraktle — voor 
de aanslag die Bechir Gemayel 
het leven kostte, wordt gegeven. 
Palestijnse en islamitische leiders 
in en buiten Libanon hebben on
derstreept dat niemand van hun 
mensen het zwaar bewaakte fa-
lange-hoofdkwartier in Oost-Bei-
roet had kunnen binnendringen, 
laat staan daar ongemerkt twee
honderd kg explosieven installe
ren. Ook al Is Israël niet recht
streeks verantwoordelijk voor de 
aanslag, dan nog maakte Bechir 
Gemayel zich waarschijnlijk illu-
zies als hij dacht dat hij, eenmaal 
aan de macht zich los kon maken 
van de mogendheid die hem be
wapend had en geholpen om pre
sident te worden. 
Zijn oudere broer Amin Gemayel 
is nu in zijn plaats tot president 
aangeduid. De 40-jarige Amin 
staat bekend als een gematigder 
figuur die iets meer vertrouwen 
geniet bij de moslim-bevolking. 
Maar het is tekenend voor de 
verhoudingen In Libanon dat de 
kristelijke leiders die het meest 
vertrouwen genieten bij de mos
lim-bevolking — zoals de sinds 
1976 in Parijs wonende Raymond 
Eddé, het minst vat hebben op de 
kristelijke achterban Iets wat Be
chir daarentegen, die zelf het 
slachtoffer werd van geweld 
waaraan hij zich zelf zo vaak 
schuldig maakte, wel had 

H.O. 
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Onze wereld 

Permanent Volkerentribunaal: 

,Mobutu is schuldig!' 
Eergisteren, dinsdag, werd in het Internationaal Perscentrum een druk 
bijgewoonde ontmoeting met de pers georganizeerd door het Natio
naal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking. Wij mochten er de 
vernietigende uitspraak aanhoren van het Permanent Volkerentribu
naal die tijdens het voorbije weekeind een zitting over ZaVre had 
gehouden. Jurylid professor Georges Casalis, Frans teoloog en 
schrijver, las er de eenparige beslissing van de internationale jury 
voor. Onder de toehoorders zat ook Nguza Karl I Bond, voormalig mi
nister van Buitenlandse Zaken en eerste minister van Zaire. Hij was 
immers één van de getuigen tijdens het proces. 

De getuigenissen die werden af
gelegd voor het Permanent Volke-
rentnbunaal bevestigen volledig 
de rapporten van Amnesty Inter
national, evenals de verklaringen 
van de Zaïrese bisschoppen. Op 
grond van deze informatie moeten 
wij tot het besluit komen dat Zaïre 
vandaag, onder meer voor wat de 
Rechten van de Mens betreft, een 
volkomen arbitrair regime is dat 
een uitzonderlijk staatsterrorisme 
handhaaft. Het gerecht is een si
nistere parodie die geen enkele 
bescherming biedt aan individuen 
of aan de gemeenschap. Deze zijn 
zonder bescherming overgele
verd aan het plezier van het 
staatshoofd en aan de wreedhe
den van een alomtegenwoordig 
repressie-apparaat. Marteling en 
dood zijn een geïntegreerd deel 
van het regeringssysteem, geken
merkt door een grenzeloos geïn-
stitutionalizeerd geweld. 

Het politieke misdrijf is tot een 
staatsinstelling uitgegroeid, met al 
haar intimidatie-metodes, de in
hechtenisneming zonder aan
klacht, de politieke processen. Al
len wat niet bijdraagt tot de ver
ering van de president wordt sys
tematisch geëlimineerd. Gods
dienst- of syndikale vniheid zijn 
volstrekt onbestaand, de sociale 
en medische toestand van vele 

inwoners is rampzalig, de vrouw is 
zelden meer dan een slavin (bij
voorbeeld verkrachting wordt met 
door de wet gestraft), overal tiert 
de korruptie geweldig... 

Het Tribunaal besluit dan ook: 

1 De schending van de elemen
taire rechten van de mens gebeurt 
in Zaïre systematisch en massaal. 

2. Vnje meningsuiting bestaat 
inet. 

M^ 11 

Schmidts regering valt uiteen 
Na twee jaar openlijke ruzies tussen sociaal-demo-
kraten en liberalen over het te voeren sociaal-
ekonomisch beleid is kanselier Schmidts koalitie dan 
toch uiteengespat De vier FDP-ministers verlieten 
de regering en willen op 1 oktober, via een konstruk-
tieve motie van wantrouwen, met de kristen-demo-
kratische CDU-CSU scheepgaan. Op 6 maart vol
gend jaar zouden dan vervroegde parlementsverkie
zingen plaatsvinden. Schmidt wilde een eervolle 
aftocht via het aan de macht blijven met een' 

minderheidsregering tot vervroegde verkiezingen 
deze herfst Daar wou de FDP met van weten omdat 
ze vreest dan onder de kiesdrempel van 5th. te 
blijven. CSU-leider Strauss wilde wel snelle verkie
zingen die een absolute meerderheid voor de kris-
ten-demokraten zouden kunnen opleveren. Maar 
CDU-leider Kohl koos de kant van de FDP omdat hij 
die partij hoopt te gebruiken om Strauss' CSU in 
toom te houden. 

Nguza Karl I Bond: aanklager... 

3. Vakbondsvrijheid bestaat niet. 

4. De levens- en bestaansvoor
waarden van de bevolking ver
slechteren aanhoudend. 

5. De korruptie is uitgegroeid tot 
een systeem van enorme verrij
king van de president en zijn om
geving. 

6. Deze feiten worden be
schouwd als misdaden tegen het 
Zaïrese volk. 

7 Zaïre is een meesterstuk van 
geopolitieke strategie bedoeld om 
de echte emancipatie van het Afri
kaanse volk te verhinderen. 

8. De verantwoordelijkheid van 
deze misdaden valt op president 
Mobutu, gezien de absolute macht 
waarmee hij regeert. 

9. De verantwoordelijkheid van 
de buitenlandse bedrijven, van 
multinationale ondernemingen en 
van internationale instellingen is 
fundamenteel. 

B I J G E V O L G : 

- Verklaart het Tribunaal presi
dent Mobutu schuldig tegenover 
het Zaïrese volk, verantwoorde
lijk voor bovengenoemde misda
den en verklaart verscheidene 
leden van zijn onmiddellijke om
geving als medeplichtigen. 

- Het Tribunaal verklaart de We
reldbank en het IMF, schuldig 
aan het opleggen aan Zaïre van 
een politiek met bovengenoem
de misdadige feiten als gevolg. 

Ook hiervoor sluit het Tribunaal 
de verantwoordelijkheid van 
sommige buitenlandse en multi
nationale ondernemingen en 
banken niet uit. 

- Het Tribunaal wijst ook op de 
verantwoordelijkheid van deze 
regeringen die invloed hebben 
op de machtsuitoefening van 
president Mobutu en die door
gaan met hem te steunen. De 
Verenigde Staten van Amerika 
spelen hierbij de belangrijkste 
rol. Deze regeringen hebben een 
essentiële verantwoordelijkheid 
in de misdadige handelwijze, ver
oordeeld door deze uitspraak. 

Deze woorden liegen er niet om. 
Hopelijk wordt nu een stap gezet 

in de richting van het uiteindelijke 
doel dat het NCOS wil bereiken: 
een ernstig publiek parlementair 
debat en een parlementaire en
quête over het Belgische Zaïrebe-
leid. Het mistige taboe omtrent 
Zaïre werd eindelijk doorbroken 
en daarenboven werd de interna
tionale opinie wakker geschud. 
Wij vrezen echter dat wij nog een 
eindje zullen moeten wachten op 

een seneus onderzoek omtrent de 
echte banden en verantwoorde
lijkheden van de Belgische Staat. 

Wie zei immers: „Ik hou van dit 
land, van dit volk en van zijn 
leiders!" Niettemin beloofden, 
reeds een aantal parlementairen, 
waaronder drie VU-ers, te zullen 
aandringen op zo'n debat 
(pvdd) 

Olof Palme terug 
Na zes jaar oppositie keren de 
Zweedse sociaal-demokraten, 
die voordien al 44 jaar ononder
broken Zweden geregeerd had
den, aan het bewind terug. Olof 
Palme wordt opnieuw premier, 
een post die hij ook van 1969 tot 
1976 bekleedde. De sociaal-de
mokraten haalden in de verkie
zingen van zondag 166 zetels In 
het 349 zetels tellende parle

ment Met de steun van de kom-
munisten, 20 zetels, hebben ze 
een absolute meerderheid. De 
drie burgerlijke partijen, Konser-
vatieven, Centrumpartij en Libe
ralen (die het grootste verlies 
leden) haalden samen 163 zetels. 

Ze schreven hun verlies toe aan 
ontevredenheid bij de bevolking 
over de ekonomische teruggang. 
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Kulturele autonomie 
door CVP binnen- en buitenlands ondermijnd! 

De Franstaligen willen blijkbaar de klok terugdraai
en en een aantal kulturele materies strak onder 
centrale voogdij houden. En hiervoor kunnen ze 
eens te meer op de kollaboratie van Vlaamse 
Excellenties (en folkloristische drukkingsgroepen) 
rekenen. De staatshervorming wordt niet alleen 
ekonomisch, industrieel en financieel uitgehold 
door de partij van ex-federalist Wilfried Martens, 
nu moet ook de kulturele autonomie er aan! 

Kunstonderwijs 
Sinds 1970 behoort het kunstonderwijs als kulturele mate
rie vanzelfsprekend tot de bevoegdheid van de gemeen
schappen, uitgezonderd een accidentele periode toen deze 
materie als wisselmunt moest dienen, en toegevoegd werd 
aan de bevoegdheden van onderwijsminister Willy Cale-
waert, die meteen de kans greep om hoogst twijfelachtige 
benoemingen door te voeren. 

Nu de Vlaamse en Franse Executieven geen deel meer 
uitmaken van de centrale regering, worden er pogingen 
ondernomen om wat als verworven gemeenschapsmaterie 
werd geacht opnieuw als nationale matene te behandelen. 
Het offensief werd ingezet door de Franstaligen, en de 
Vlaamse ministers in de centrale regering lieten uiteraard 
begaan. 

Onder impuls van de VU reageerde de Vlaamse regering, 
met als gevolg dat in het overleg met de centrale regering 
een status-quo werd bereikt: het kunstonderwijs blijft 
ressorteren onder de gemeenschappen. Sommigen be
schouwden dit vanzelfsprekend feit als een heuglijke 
overwinning. In werkelijkheid is er geen reden tot juichen. 
Het gaat immers om een Pyrrusoverwinning. Met dergelij
ke overwinningen verlies je spoedig de oorlog die nu reeds 
jaren via het Staatsblad wordt uitgevochten. 

Inderdaad, de administratie van het kunstonderwijs blijft 
ressorteren onder de centrale ministers van „nationale op
voeding". Kortom, gemeenschapsminister Jan Lenssens 
heeft hoegenaamd geen gezag over de ambtenaren die 
geacht worden zijn beleid uit te voeren. 

Binnenlandse voogdij 

Er is echter veel erger. 

De Kultuurbegroting omvat een afdeling „gemeenschappe
lijke kulturele zaken", waarbij het onderscheid dient ge
maakt tussen enerzijds wat vroeger als „gemeenschappe
lijke zaken" werd beschouwd (sektie 31, 32 en 35) en, 
anderzijds, een aparte sektie 34, voorheen beheerd door 
de Dienst ICB (internationale Kulturele Betrekkingen) van 
het ministerie van Nederlandse Kultuur 

Gemeenschappelijke kulturele zaken • betreffen een aantal, 
alle te Brussel gelokalizeerde wetenschappelijke en kultu
rele instellingen, met name de Koninklijke Biblioteek, musea 
(Jubelpark, Schone kunsten. Instrumentenmuseum), het 
Nationaal Geografisch Instituut de Koningin Elisabethwed-
stnjd en de Muziekkapel Koningin Elisabeth, het Belgisch 
Centrum voor Muziekdokumentatie (Cebedem), het Film
museum, het Paleis voor Schone Kunsten, de Cinemateek 
van België, de Filharmonische Vereniging, Mudra (de 
balletschool van Maurice Béjart), de Academia Belgica te 
Rome, het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke 
Muntschouwburg 

Heel dit pakket werd vroeger gemeenschappelijk beheerd 
door de twee kultuurministers. De administratieve behan
deling van de dossiers werd in onderling akkoord verdeeld 
tussen de twee kultuurministers Thans wil de centrale re
gering gans dit pakket laten beheren, niet zoals in het verle
den door de kultuurministers van de gemeenschappen — 
wat de logika zelf is — maar door de centrale onderwijsmi
nisters. 

Kortom, de centrale regenng wil op die manier een sport 
„nationaal kultuurministerie" uitbouwen. Dit betekent dat de 
Vlaamse ministers in de centrale regenng in feite deze in
stellingen onder Franstalige dominante invloed laten, liever 
dan de werking van deze instellingen aan het beheer en de 
kontrole over te laten aan de Vlaamse en Franse gemeen
schapsministers van Kultuur en aan de kontrole van de 
Vlaamse en Waalse Gemeenschapsraad. 

Op die manier ontsnapt jaarlijks zowat 1,3 miljard fr aan de 
kontrole van de Vlaamse Raad. Dit is volkomen onaan
vaardbaar, want het gaat om instellingen waarvoor de 
Vlaamse belastingbetaler voor ca. 60 % opdraait 

De vroegere dienst ICB was betrokken bij de internationale 
dimensie van deze instellingen. Het spreekt dus vanzelf dat 
thans het Kommissariaat-generaal voor Internationale Kul
turele Samenwerking moet worden ingeschakeld. 

De Franstaligen zien echter de groeiende invloed van dit 
kommissariaat-generaal met lede ogen aan. Vandaar de po
gingen en maneuvers om de gemeenschappelijke kulturele 
en wetenschappelijke instellingen te onttrekken aan de in
vloed van de gemeenechappen en ze strikt centraal te hou
den. Voor wie in-juridisme gelooft is dit best aanvaardbaar. 
Het staat echter alleszins in schrille tegenstelling tot de 
geest van de staatshervorming, een geest die thans 
dagelijks door de centrale regering genadeloos bezworen 
wordt De franstalige onderwijsminister Tromont heeft van 
de centrale regering het licht op groen gekregen voor de 
oprichting van een direktie-generaal voor kunstonderwijs 
en gemeenschappelijke kulturele instelling. Uit de unitaire 
hoge hoed worden steeds meer konijnen te voorschijn ge
toverd... 

De vraag is nu of zijn Vlaamse kollega Coens in die val zal 
trappen of integendeel duidelijk zal kiezen voor het Vlaams 
belang en de kontrole door de Vlaamse Raad. Tenzij hij 
natuurlijk bereid is deze gemeenschappelijke instellingen te 
verkwanselen uit zucht naar wat meer persoonlijke in
vloed... 

Sektie 34 voormalig bestuur voor ICB: omvat de bijdragen 
van de Vlaamse en Franse gemeenschap aan de Unesco, 
de Raad van Europa, de Fullbright Commission (studiebeur
zen VSA), toelagen aan internationale organizaties e.d/n. 

Beknotting van de internationale armslag 

Deze sektie moet vanzelfsprekend onder de bevoegdheid 
vallen van het Kommissariaat-generaal voor internationale 
kulturele samenwerking. De Franstaligen willen ook deze 
materies naar het centrale vlak verschuiven, al gaat het ook 
hier duidelijk om kulturele materies die ondubbelzinnig 
deelachtig zijn aan de kulturele soevereniteit van de beide 
gemeenschappen. Van Franstalige zijde wordt echter een 
zuiver federalistisch koncept opgeofferd aan de zo typi
sche kulturele expansiedrang. Inderdaad, de Unescokom-
missie bv. was tot hiertoe overwegend gedomineerd en 
steeds geleid door Franstalige ambtenaren van Buitenland
se Zaken, „bijgestaan" door „verdienstelijke" Vlamingen, dit 

betekent brave meelopers die voor het Franse kultuurim-
perialisme uiteraard zwichten. 

Het is duidelijk dat de Franstalige centralisten alles in het 
werk stellen om het kommissariaat-generaal, de nieuwe 
Vlaamse instelling die gestalte moet geven aan de Vlaamse 
aanwezigheid in het buitenland, meteen te fnuiken, nu het 
nog tijd is! Onderwijsminister Coens mag aan dit onver
kwikkelijke spelletje met meedoen. 

Een breed front bestaande uit de Vlaamse ministers, de 
gemeenschapsministers en de Vlaamse Raad, dient drin
gend perk en paal te stellen aan de heimelijke oprichting 
van een soort centraal kultuurdepartement 

Het moet duidelijk gesteld worden dat het kunstonderwijs 
onder de gemeenschappen ressorteert, uitvoeringsperso
neel inbegrepen. De „gemeenschappelijke kulturele zaken" 
dienen onder de gemeenschappen te ressorteren. De 
dossiers moeten gemeenschappelijk beheerd worden 
door de twee gemeenschapsministers van Kultuur en ter 
kontrole worden voorgelegd aan de respektieve gemeen
schapsraden. De onbevoegdheid van de centrale regering 
inzake kulturele aangelegenheden dient konsekwent te 
worden aanvaard. 

Vervlaamsing van de 
ontwikkelingssamenwerking 

De kulturele aspekten van de ontwikkelingssamenwerking 
(begroting: ca. 8 miljard) moet verdeeld worden op basis 
van het bevolkingscnterium en aan het beheer van de ge
meenschappen worden toevertrouwd. De Franstalige 
ABOS-burcht heeft in internationaal opzicht, gelet op de 
enorme budgettaire*>massa, via ontwikkelingsprojekten 
reële invloed. De Vlamingen komen noch kwantitatief noch 
inhoudelijk in het ABOS aan bod, en missen aldus de gele
genheid om via een minder op prestige gerichte politiek, 
een eigen Vlaams imago in de wereld gestalte te geven. Wij 
moeten met klem blijven eisen dat de Belgische minister 
van Buitenlandse Betrekkingen Leo Tindemans eindelijk 
eens zijn oor zou te luisteren leggen naar wat écht leeft on
der het Vlaamse volk. 

Wanneer maakt de Vlaamse (?) CVP-minister Leo Tinde
mans. die verantwoordelijk is voor de Belgische Ontwikke
lingssamenwerking, nu eens eindelijk werk van de Ver
vlaamsing van die Franstalige ABOS-burcht'' Of heeft 
Tindemans dan werkelijk alle Vlaamse reflexen verloren'^ 

Minister Coens heeft de keuze, ofwel kiest hij voor het 
Vlaamse belang (en verzet hij zich dus tegen de oprichting 
van een nationaal Belgisch kultuurdepartement), ofwel gaat 
hij akkoord met het onttrekken aan de gemeenschappen 
van de kulturele en wetenschappelijke instellingen 
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Kommentaar 

PER Spektief 
Het is wonderlijk: amper enkele vyeken voor de gemeenteraadsver
kiezingen, die voor de regering zogezegd alleen maar een plaatselijke 
betekenis hebben, worden wij verblijd met allerlei TV-nummertjes, die 
zeggen dat alles beter gaat. Van volksmisleiding gesproken! 

IN Het Belang van Limburg ont- regering weg, nnede onndat Wallo-
nnflcïkArt H n n n n^imnQ 

m 13 

maskert Hugo Cannps die 
volksmisleiding: „Via regenngsme-
dedellngen op radio en televisie 
heet het plots dat het einde van de 
ellende in zicht is. Dat is een 
schandelijk bedrog dat alleen 
maar kan bestemd zijn om de 
kiezer vóór 10 oktober nog even 
op te monteren. Mark Eyskens die 
zeker de laatste onder de doem
denkers is, heeft vorige week in 
deze krant onverbloemd de eko-
nomlsche realiteit voor de jaren 
tachtig geschetst Eyskens waar
schuwde dat we nog voorjaren in 
de tunnel zullen zitten. Overigens 
blijkt ook uit de blote cijfers dat de 
investeringen dit jaar nog maar 
eens gedaald zijn, terwijl de werk
loosheid almaar blijft stijgen. En tot 
wat hebben de regeringsmaatre-
gelen voor de stimulering van de 
bouw gediend? Tot een halvering 
van de jobs in de bouwsektor f-iet 
is onverantwoord dat verantwoor
delijke leiders uit elektoraal oppor
tunisme de bevolking nu gauw 
weer een spiegelbeeld van aantre
dende rozegeur en maneschijn 
ophangen. Dat is de mensen, die 
het al zo kwaad hebben, nog eens 
het mes in de wonde komen ste
ken. Trouwens, het is niet toevallig 
dat er in regeringskringen reeds 
stiekem wordt gespeeld met de 
gedachte om de volmachtenwet, 
die eind dit jaar vervalt, opnieuw te 
verlengen. Mocht het land weer 
op rozen zitten, dan zou deze 
weinig demokratische procedure 
door het parlement meteen wor
den opgedoekt." 

Dat zou het toppunt zijn: het parle
ment is blijkbaar nog niet lang 
genoeg monddood gemaakt... 
Maar of alles iets zal uithalen? 
Weinig waarschijnlijk. 

OOK het sociaal overleg is een 
snelle dood beschoren. Het 

is alleen maar goed om de kaap 
van 10 oktober te nemen. Dat 
blijkt ook uit de Financieel Ekono-
mische Tijd: „Het wordt voor de 
regering ongetwijfeld geen ge
makkelijke opdracht om zich ener
zijds te houden aan haar ekonomi-
sche herstelpolitiek en anderzijds 
de maatregelen die hiervoor nodig 
zijn ook voor het ACV verteer
baar te maken. De gemeente
raadsverkiezingen die voor de 
deur staan maken het ongetwijfeld 
nog een stuk moeilijker om het 
been stijf te houden. De eerste 
taktische'zet werd door het kabi
net inmiddels reeds gezet Om de 
rijksmiddelenbegroting tijdig te 
kunnen indienen zullen een aantal 
maatregelen weliswaar reeds 
vóór het einde van deze maand 
definitief worden beslist; maar 
over de andere maatregelen zal 
tot het einde van volgende maand 
worden overlegd. Vermits het 
ACV een globaal oordeel wil vel
len, over het geheel van de maat
regelen die op de agenda van het 
overleg staan, betekent dit dat de 
houding van de kristelijke vak
bond pas begin november zal be
paald worden. Tegen die tijd zullen 
de gemeenteraadsverkiezingen 
reeds enkele weken achter de rug 
zijn en zullen hieruit ook reeds de 
nodige konklusies getrokken zijn 
voor het verdere beleid van de 
regering." 

Daar komt nog bij dat ABVV-
leider Debunne aan Le Soir ge
zegd heeft dat hij in het offensief 
gaat. Voor Debunne moet deze 

nlë anders op straat gaat komen. 

• N elk geval is het duidelijk dat 
• Vlaanderen en Wallonië 
steeds verder uiteengroeien. Dat 
wordt nog eens in De Standaard 
gezegd: „De krisis vergroot de 
verschillen tussen de twee gewe-
sen. Het gaat niet goed in het 
noorden, maar het zuiden gaat 

nog veel sneller achteruit De eer
ste schuchtere tekens van herstel 
zoals een lichte (en tijdelijke?) 
vermindering van de werkloosheid 
of een hervatting van de investe
ringen in het bedrijfsleven, zijn 
alleen in Vlaanderen te bespeuren. 
De ekonomische ontwikkeling in 
België wijst erop dat de Vlaamse 
bevolking de komende jaren, en 
nog voor zeer lang, een steeds 
grotere Waalse last zal moeten 
torsen. Naarmate dat doordringt in 
het bewustzijn, neemt het verzet 
tegen die verplichting toe Eys
kens heeft zopas gewaarschuwd: 
een nieuwe uitzonderlijke miljar-
dengift aan Cockerill-Sambre is 
„politiek niet haalbaar", m.a.w. de 
Vlaamse gemeenschap zou het 

niet meer aanvaarden. Beseft de 
Waalse linkerzijde niet dat haar 
vlaamsvijandigheid in het andere 
landsgedeelte weleens zeer afwij
zende reakties zou kunnen uitlok
ken?" 
Cockerill-Sambre staat inderdaad 
weer voor het failliet Er zijn nieu
we, en zoals gewoonlijk weer vele 
miljarden nodig. Waarvoor? Om 
het bedrijf definitief te saneren of 
om maar wat aan te modderen? 
En zal de regering, ondanks alle 
stoere verklaringen van de 
CVP'ers Martens en Eyskens, dan 
het Waalse staal verplichten om in 
te leveren, zoals zovele Vlaamse 
bedrijven gedaan hebben. 
Zelfs de ACV-krant Het Volk be
gint het op de heupen te krijgen. 

De p)olitiek van twee maten en 
twee gewichten is te duidelijk. 
„ Er is nog een ander politiek as-
pekt Bij de stakingen en sociale 
troebelen in februari hebben de 
Waalse vakbonden de moeilijkhe
den van de staalnijverheid ver
mengd met hun interprofessioneel 
verzet tegen het algemeen her
stelbeleid om de metallo's in het 
gareel te krijgen. Het onlogische 
van die houding blijkt wanneer 
men Vandestrick hoort zeggen 
dat die stakingen aan zijn onder
neming 1,5 miljard hebben gekost 
Een en ander zal er aanleiding toe 
geven dat in Vlaanderen de ten
dens om de regionalizering van de 
vijf nationale sektoren te eisen, 
nog sterker zal worden." 

Thuis. 
kosteloos 

reis «X-

^ met onze gloednieuwe brochures zit u meteen in vakantiestemming. 
Onmiddellijk aanvragen! Kosteloos'. 

Gelieve mij de volgende reisbrochure te sturen 
(gewenste brochure(s) aanduiden) 

• winter 8 2 - 83 

I I wereldreizen 82 - 83 

LJ korte reizen 82 - 83 

Adres 

Postnr. en gemeente 

Terug te sturen aan Vlaamse 'roeristenbond, Sint-Jakobsmarkt 45 2000 Antwerpen, 
telefoon 03/234.34.34 wu 
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14 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

SEPTEMBER 

BRT 
14 30 De natuur rondom ons Copen 
school) - 1600 Venus (film) -
1800 De avonturen van Peter Se-
lie — 1805 Het veenmysterie (fJ 
— 18 30 Sammy's supertrui (jeugd
film) - 1945 Nieuws - 2015 
Matches, een liedjestoto — 21 10 
Shogun (fJ - 2330 Nieuws 

NED 1 
1530 Nieuws - 1532 Dag huis, 
dag tuin, dag opbergschuur — 
1545 Nitwits - 1600 't Zit in de 
lucht (kolderfilm) — 18 58 Nieuws 
— 1900 Mickey Mouse en vnen-
den - 1915 Hl De Hl (fJ - 1955 
Met de Tros de winter door 
(show) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Dr Renz & Ck) (f J - 2315 Nieuws 
- 2325 Studio Sport-Extra (atle-
tiek en autosport) 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 Toe-
nstischetips — 1859 Rollebol -
2000 Nieuws - 2027 Pips grote 
verwachtingen (f J — 21 20 Show
room-bis — 2240 Hier en Nu — 
23 05 De veriiezers (dokJ - 23 45 
Nieuws — 2355 Muitenj op de 
Caine (film) 

RTB 1 
19 30 Nieuws — 19 55 L'aventure 
de la vie (dokJ - 20 25 Moby Dick 
(film) — 2215 Face au public 
(zanger Philippe Anciaux) —2305 
Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 Droit de 
reponse (diskJ - 21 50 Dallas (f) 
— 22 45 Le magazine de la semai-
ne — 2340 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Champs 
Elysees (show) — 21 50 Un mo
ment de bonheur (tv-film) — 23 20 
Nieuws — 2335 Grote Pnjs Las 
Vegas 

F 3 
19 20 Gewestefijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 On sort ce soir (opera van 
Berlioz) — 010 Prelude a la nuit 
(LiszO 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Einer wird 
gewinnen (kwis) — 2200 Nieuws 
— 22 20 Gefahrten des Todes — 
050 Nieuws 

ZDF 
2015 Der Schwarze Sergeant 
(film) - 2200 Nieuws - 2205 
Das Aktuelle-Sport Studio — 
2320 Zwei Finger einer Hand — 
050 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijk nieuws - 2000 
Nieuws — 2015 Die Zauberflote 
— 21 40 Eine Gottin auf Erden — 
2315 Rockpalast — 015 Nieuws 

LUX 
2000 Les têtes brulees (fJ -
21 00 Reveillez-moi quand la guer
re sera finie — 2215 Tous les 
autres sappellent Ali 

Zondag 
SEPTEMBER 

BRT 
11 00 Konfrontatie - 12 00 
Nieuwsoverzicht voor gehoorge
stoorden - 1230 Voor Boer en 
Tuinder (open school) — 1505 
Spel zonder grenzen (heruitzen-
ding) — 1630 Militaire taptoe in 
Edinburgh — 17 45 Sportuitslagen 
— 17 55 Het ezeltje (jeugdfilm) -

18 50 De avonturen van Peter Se-
lie — 1855 De keizerlijke stad 
(dokJ - 1945 Nieuws - 2000 
Sportweekend — 2030 Made in 
Vlaanderen Ekster (tv-sf>el) — 
2125 Mezza Musica 78 - 2225 
Nieuws 

NED 1 
1900 Nieuws - 1905 Op de 
praatstoel (gesprek) — 1930 
Sp>aans koncert — 2025 Jaspen-
na dat is musicaM — 2115 ,. Of 
geweld zal worden gebruikt" 
(dok) - 2230 Nieuws 

NED 2 

1530 Nieuws - 1535 Ik weet 
zeker dat ik elke noot heb ge
speeld' (Itzhak Perlman) - 1635 
Het museum op de heuvel (dokJ 
- 1705 Open school - 1845 
Sesamstraat — 1900 Studio 
Sport - 2000 Nieuws - 2010 
Panoramiek - 2045 BGTV (ak-
tueel video-verschijnsel) — 21 15II 
piccolo archimede (film) — 2240 
Gotterdammerung 2000 (show) 
— 2325 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 2000 Cirque de 
Moscou sur glacé — 2125 Les 
poneys sauvages (fJ — 2300 
Nieuws 

TF 1 
19 30 J'ai un secret (spel) - 20 35 
Le chat et la souns — 22 25 Pleins 
feux — 2245 Sports dimanche 
soir — 2305 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Chantez-le 
moi (show) — 21 40 Dublin de 
James Joyce et d'Ulysse — 2230 
Koncert - 2300 Nieuws 

F 3 
2000 Bizarre bizarre (L'homme 
de paille) — 2035 Outre-Mer-sur-
Seine (variete) - 21 10 Korte 
films - 2200 Nieuws - 2235 
L'horloge (film) — 2355 Prelude a 
la nuit (Recital) 

ARD 
2000 Nieuws - 2030 Expeditio-
nen ins Tierreich (dokJ — 21 45 
Verkiezingen in Hessen — 21 30 
Roots (fJ - 2220 Nieuws -
22 30 Mit Consul Clodius fing alles 
an — 2315 Hespenon (Italiaanse 
en Spaanse muziek) — 000 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 2030 Die Kartau-
se von Parma (f) — 21 25 Nieuws 
- 21 55 The Muppets go to the 
movies — 2245 Nieuws 

D 3 
1955 Gewestelijk nieuws - 2000 
Nieuws — 2015 Nibelungenlied -
Wahrheit oder Legende (f) — 
21 00 Auslandsstudio - 21 45 Kel
ner Treff 

LUX. 
1930 Cineremo (filmnieuws) — 
2000 Ouincy (f) - 21 00 Le grou-
pe (film) 

Maandag 
SEPTEMBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie — 1800 De 
avonturen van Peter Selie — 18 05 
Sesamstraat — 1820 Klein klein 
kleutertje - 1835 Take it easy 
(Open School) - 1905 Verdere 
avonturen van Oliver Twist (f) — 
1945 Nieuws - 2015 Politieke 
tribune (CVP) - 2020 Een stukje 
hemel (f) - 21 10 Sportshow -
22 05 Buiknem aanhalen en tanden 
op elkaar (dok) - 22 55 Nieuws 
— 2310 Handel en wandel (Open 
School) 

NED. 1 
1858 Nieuws - 1900 The Blue 
Diamonds overal thuis (show) — 
19 25 Cum Laude (kwis) - 19 50 

Verbroken stilte (tv-film) - 21 37 
Nieuws — 21 55 Rondom tien (dis-
kussie) - 2250 Nieuws - 2255 
Studio sport extra — 2320 
Nieuws 

NED. 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1857 Maja - de 
bij — 1925 De geheime vallei (fJ 
- 2000 Nieuws - 2028 Lou 
Grant (f) - 21 20 Brandpunt -
2205 Alle zegen komt van boven 
(f) — 2230 Het monument (dokJ 
— 2315 Nieuws ^ 

RTB 1 
19 30 Nieuws - 20 00 C'est la fête 
(Waalse gemeenschap) — 2300 
Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws — 2035 Gezond-
heidsmagazine — 21 35 Le petit 
Marcel (film) - 2320 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Le voyage 
de monsieur Pemchon (toneel) — 
22 25 Grands jours et jours ordinai-
res (film) - 2315 Nieuws 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois l'homme — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 Un oursin dans la poche 
(film) - 2210 Nieuws - 2240 
Thalassa (magazine) — 2310 
Musi-club 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Roots (f) 
— 21 15 Atommacht Europa "̂  — 
21 45 Aidas Reisen (operarevue) 
— 2230 Tagesthemen - 2300 
Das Leben der Frau Oharu (film) 
— 1 10 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930Nasowasi 
(vanete) — 2015 Nach der Wahl 
in Hessen — 21 00 Heute-Journal 
- 21 20 Flitterwochen CTV-film) 
— 2250 lm Land der Kiwis — 
2335 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Nieuws — 2015 Monagabend im 
Dntten - 21 45 Fernsehspiel des 
Monats (tv-speO 

LUX ^ _ 
2000 Dröles de dames (f) — 
2100 Le journal d'Anne Frank 
(film) 

Dinsdag 
SEPTEMBER I 

BRT 1 
18 00 De avonturen van Peter Se
lie - 1805 De Smurfen - 1835 
The Sadrina-Project (open school) 
— 1905 Verdere avonturen van 
Oliver Twist — 19 45 Nieuws — 
2010 Politieke tnbune (VU) -
2020 10 (kwis) - 2045 Video
foon — 21 10 Verover de Aarde 
— 22 00 Roald Dahl s verrassende 
vertellingen (fJ - 2235 Nieuws 

BRT 2 
1900 Pop-elektron (show) — 
1945 Nieuws - 2010 Politieke 
Tnbune (VU) - 2020 Jeremiah 
Johnson (film) - 22 05 De steek-
er-wat-van-op-show (open school) 

NED 1 
18 58 Nieuws - 19 00 D r kan nog 
meer bij - 1915 De Waltons (f) 
— 2005 Het ontstaan van Israel 
(dok) — 2045 Nederland negeert 
harde softdrugfeiten — 21 37 
iMieuws — 21 55 Den Haag van
daag - 2210 Op zicht (dok) -
2225 Het korte spel (nieuwe Ne
derlandse films) — 22 57 Nieuws 
— 2302 Studio Sport-Extra 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1857 Mickey en 

Donald - 1922 Hi de Hi i (fJ -
2000 Nieuws - 2028 De rech
ter een moordenaar (televisie
film) - 2120Detv-show - 2220 
Tros Aktua-TV - 2250 Falcon 
Crest (f J - 2345 Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 1930 Nieuws - 2020 
Les sentiers du monde (Nahanni 
wild Canada) — 21 05 José Van 
Dam chronique d'une saison — 
22 05 Histoires insolites (tv-film) — 
2305 Nieuws 

TF 1 
20 35 Edouard II (toneel) 
Nieuws 

2255 

A 2 
2045 Un mauvais fils - 2235 
Mardi cinema — 2330 Nieuws 

ARD 
20 00 Nieuws - 2015 Was bin ich 
- 21 00 Panorama - 21 45 Dallas 
(fJ — 2230 Tagesthemen -
2300 Heut'abend - 2345 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Die Paw-
laks (f J - 21 00 Heute-Journal -
2120 Verbruikersmagazine — 
22 05 Die Bilder der Bruder Burton 
— 2335 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws - 2000 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionale programma's — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 Parole donnee - 21 30 Viva 
Mana (film) - 2320 Nieuws -
2350 Prelude a la nuit (Weber) 

poggenpoh! 
keukens 

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

Nieuws - 2015 Kultur 
senschaft - 2100 Klin 
monstisch magazine) 
Nachfrage - 2230 Nac 
(kuituur) 

LUX. 
2000 L'lle fantastique (fJ 
Mademoiselle Ange (koi 

Woenst 
29 SEPTEM 

BRT 1 
1700 Op het Schildpa 
1730 De kat (fJ -
avonturen van Peter Sein 
Chips (fJ - 1945 N 
2015 Politieke tnbune 
2025 Home sweet hor 
2050 Achterblijven (tv 
2215 Persona (Melina 
— 2245 Nieuws 

BRT 2 
19 00 Jong dan je denkt 
hef — 1945 Nieuws 

Z A T E R D A G (25 sepü — Een grappig namid-
dagvullertje is de konnische film Venus Czw/w) zeker 
wel Ave Gardner speelt in deze prent van William A 
Setter (1949) de rol van een tot leven gekomen beeld 
van Venus, verliefd gev^orden op de jonge, vindingrijke 
etaleur van het groot w/arenhuis waar het beeld te be
wonderen was en de jonge man te werk is gesteld Een 
levend geworden verliefde Venus wekt uiteraard nogal 
wat opschudding (BRT) Ondertussen is BRT al toe 
aan de laatste aflevenng van de prestige-produktie 
Shogun BRT was de eerste Europese zender om die 
reeks te brengen Binnenkort mogen wij ze op alle ande
re Europese zenders verwachten — Tros (Ned 1) start 
zomaar meteen twee nieuwe reeksen de Britse komi
sche reeks Hi de /-/;'die speelt in een rekreatiepark van 
een vakantie-oord Daar komt volk van alle slag en het 
loopt nogal eens uit de hand De zomerse schaars ge
klede dametjes zijn met zelden de oorzaak van al die 
dolle toestanden Later op de avond volgt de 1 ste afle
vering van een Duitse politiereeks, een produktie van 
wat we de Duitse school van politiereeksproducenten 
zouden kunnen noemen, een opvolger van Der Alte, 
Derrick enz (Dr Renz &Co — Ein Fall fur zwei) NCRV 
(Ned 2) profiteert van de zendtijduitbreiding om de 
spannende avonturenfilm in oorlogstijd Muiten] op de 
Caine (The Caine Mutiny) van Edward Dmytryk (1954) 
uit te zenden Het is het verhaal van eeh bemanning die 
in opstand komt tegen de onzinnige strengheid van de 
kommandant Dat betekent de redding van het schip en 
de bemanning Maar muiterij is een uitzonderlijk misdrijf 
Een muiterij betekent de krijgsraad (met Humphrey 
Bogart José Ferrer, Van Johnson e a ) 

Z O N D A G (26 sept) — In de reeks produkties 
van eigen bodem prezenteert BRT vanavond Ekster, 
een knmi-thriller van Peter Simons naar een scenano 
van Patnck Le Bon, met Jo de Meyere, Ugo Pnnsen, Je-
annine Schevernels, Ward de Ravet e a Het scenano zit 
haarfijn in elkaar, met alle elementen enn verwerkt, die 
van een goeie knmi verwacht worden Even op dreef 
helpen Tijdens de opening van een tentoonstelling is 
gesteld, stuikt de voorzitter van de diamantklub in 
elkaar Even later knjgt zijn echtgenote een telefoontje 
waarin gezegd wordt dat hij vergiftigd werd en dat de 
anti-gif formule bekomen kan worden in ruil voor de 
edelsteen Binnen het uur moeten de zaken afgehan
deld worden, zoniet is de voorzitter onherroepelijk 
verloren Jasperina de Jong aan het werk zien is altijd 
een hele belevenis Voor de KRO (Ned 1) maakte zij 
een collage van populaire fragmenten uit bekende 
musicals, en brengt die dan ook op de haar eigen ma
nier ZIJ wordt hierbij bijgestaan door Gerard Cox 
(Jasperina dat is musicalO — In de reeks shows met 
niet-commerciele avantgardepopgroepen die de VPRO 
(Ned 2) brengt onder de noemer Gotterdammerung 
2000, betreden o a het podium Theatre of Hate, Comsat 
Angels, Birthday Party, Siouxsie and the Banshees 

M A A N D A G (27 sept) - Net als bij ons voelt 
ook in Amerika vooral de „kleine" man de krisis knagen 
Op bespanngs- en inlevenngsmaatregelen van de Na
tionale Regering in Amerika reageerden de burgemees
ters van twee steden totaal verschillend Burgemeester 

Koch van New York voert sinds ' 
soberheid en inleveren, waarbij vo 
volking het slachtoffer is De vro 
van Cleveland daarentegen legde 
gelen naast zich en weigerde de l 
op de rug van de „kleine" man ( 
vertoont een Amenkaanse dokum 
steden en de gevolgen en res 
verschillende manier aanpakken v 
aanhalen en tanden op eikaan 
Kaufman hebben hun autistisch kii 
van 's morgens tot 's avonds gevo 
hun bevindingen konklusies te tr« 
handelen om binnen te kunnen d 
wereld van Raun Dat hele pi 
geschnften vastgelegd en als bo( 
CNed 1) brengt de TV-bewerking 
ken stilte — Son-Rise a miracle o\ 
Hilversum I besteedt in het ocht 
eens aandacht aan dit nog steeds 
— NCRV start het nieuwe maats 
Rondom tien, (NCRV, Ned D r 
tussen verstandelijk gehandicap 
— KRO (Ned 2) gaat dit nieuwt 
zoen in met o a een nieuwe spanr 
voor kinderen, een opzet van int 
geheime vallei (Secret Valley) 

DINSDAG (28 sept)-In 
de Volksunie te gast' (BRT 1) -
zenteert in het populair-wetens 
Verover de aarde (BRT 1) een 
ruimtevaart De TV-bewerkingen 
Roald Dahl zijn best te pruimen [ 
avond (BRT 1) heet „De lifter" (Th 
weet een snelheidsmaniak ertoe 
snelheid steeds maar opdrijft [ 
gauw in moeilijkheden met de wei 
heeft verrassende gevolgen (\ 
gen) — De aflevering van h 
Elektron is geheel gewijd aan pc 
ook Pop-elektron — In deren-
Pollack -1972) zet Robert Redfo 
een rol neer Hij speelt Jeremiah ^ 
die nadat zijn vrouw door de Ind 
een echte Indianenkiller geworde 
zal zich nog wel de „zaak-Jespei 
streden moord- en diefstalzaak i 
den proces, het langste proces ih 
denis Fons Rademakers, in same 
oschnjver Gerard Soeteman he€ 
over gemaakt en daarvan werd 
Tros draait vanavond het 1ste ( 
Met Peter Faber als de vlotpral 
Andre van den Heuvel als de va 
rechter (Jensen in de film) (De 
naar) (Ned 2) 

WOENSDAG (29 se, 
(Staying on) is een Brits TV-spel i 
land vertoond werd Het is gebas 
bestaande toestanden, toen de E 
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n 
20.15 Kultur und Wis-
- 21.00 Klimbim Chu-
magazine). — 21.45 
— 22.30 Nachtschalter 

antastique (O. - 21.00 
He Ange (komedie). 

ensdag 
SEPTEMBER 

i e t Schildpadplein. — 
kat (f.). - 18.00 De 
•an Pe te r se l i e . - 18.05 
— 19.45 Nieuws. — 

eke tribune (SP). — 
e sweet home (D. — 
terblijven (tv-spel). — 
3na (Melina Mercouri). 

dan je denkt - informa-
1.45 Nieuws. - 20.15 

TV-programma's 15 

Politieke tribune (SP). - 20.20 A 
far cry from home (dokJ. — 21.50 
Debat (Echtscheiding). 

NED 1 

15.30 Kleine dieren op avontuur. — 
15.37 De dieren van het groene 
woud. — 16.00 De merkwaardige 
dierenshow. — 16.40 Ren je rot 
(spel). - 18.58 Nieuws. - 19.00 
Van gewest tot gewest — 19.50 
Politieke partijen. - 20.00 Turkse 
aarde, Hollandse bodem (film). — 
21.20 Met vooruitziende blik (kultu-
rele produkties). — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 Studio Spor t - 23.15 
Nieuws. 

NEO 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Schade en 
schande (f J. - 19.25 Aktualiteiten-
rubriek van de IKON. - 20.00 
Nieuws. - 20.33 BéGéTèVé. -
21.03 Groucho Marx in: „You bet 
your life" (kwis). - 21.33 Nacht
merrie in de jungle (dokJ. — 23.00 
Teleac (Epilepsie). — 23.35 
Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Antenne-soir. — 19.30 
Nieuws. — 20.10 Loin de Seoul 
(dok.). — 21.05 Les jeuhes filles 
(tv-film). — 22.35 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les mer-
credis de l'information (dok.). — 
21.35 Voetbal. - 22.30 Koncert -
23.05 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Reine lune 
(tv-film). — 2220 Remue-meninges 
(magazine). — 23.10 Nieuws. 

FR 3 
1950 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 De bien étranges affaires 
(bizarre verhalen). - 21.30 Espace 
Francophone (dok.). — 22.00 
Nieuw. — 22.30 Prélude a la nuit 
(Ad Artem). (tot 22.40) 

ARD 
20.00 Nieuws. -
schatten (tv-film). 

20.15 Schlag-
- 21.15 Bilder 

'oert s inds 1975 een pol i t iek van 
I, waarbi j voora l de w e r k e n d e be-
' is. De v r o e g e r e burgenf ieester 
:egen legde de nat ionale maat re-
ï igerde d e te ha rde bespar ingen 
eine" man d o o r t e voe ren . BRT 
j nse dokumenta l re ove r d ie t w e e 
gen en resul ta ten van he t o p 
anpakken van d e krisis (Buikriem 

op elkaar) — Bar ry en Suz i 
autistisch k ind je Raun d a g na dag, 
vonds gevo lgd en g e p r o b e e r d uit 
.lusies te t r ekken en daarnaar t e 
e kunnen dr ingen in de ges lo ten 
)at hele p r o c e s h e b b e n zi j in 
i en als boek u i tgegeven. N Ö R V 
-bewerk ing van di t boek (Verbro-

a miracle of love) en N C R V-rad io 
in het ochtendprogrannma even-
: nog s teeds mister ieuze aut isme, 
j u w e maatschappel i jke magazine 
', Ned. 1) m e t huwel i jk e n seks 
gehandicapten en zwakz inn igen, 
t dit n ieuwe herfst - en win terse i -
euwe spannende avon tu ren reeks 
Dzet van internat ionale al lure: De 
(t Valley). 

sept.) — In de politieke tribune is 
(BRT 1) — S tephen M o r e s pre-

lulair-wetenschappel l jk magaz ine 
RT 1) een overz ich t van 25 jaar 
ewerk ingen van de verha len van 
e pruimen. D e af lever ing van van-
Je lifter" (The hi tchhiker) . Een lifter 
aniak er toe te b rengen dat hij zi jn 
r opdri jft. D e chauf feur k o m t al 
I met de wegenpol i t ie . Da t incident 
jevolgen (Verrassende vertellin-
ring van he t jongerenmagaz ine 
w i jd aan popmuz iek en heet dan 
- In Jeremiah Johnson (S idney 
j be r t Bed fo rd een m o n u m e n t van 
t Jeremiah Johnson , een bergg ids , 
door de Indianen w e r d v e r m o o r d , 
Ier geworden is (BRT 2). Iedereen 
zaak-Jespers" her inneren. D e o m -
lefstalzaak me t het eraan ve rbon -
te proces in de Belg ische geschie-
ers, in samenwerk ing met scenar i -
eteman heef t er een b ioskoopf i lm 
irvan w e r d een TV-ser ie gemaakt . 
i het 1ste deel van deze TV-f i lm. 
de v lo tpratende au tomon teu r en 

el als de van m o o r d beschu ld igde 
e film) (De rechter... een moo rde -

aus der Wissenschaft (dokJ. — 
22.30 Voetbal. - 0.30 Nieuws. 

ZDF 
21.00 Heute-Journal. - 21.25 Die 
Strassen von San Francisco (f J. — 
22.15 Wenn Computer halleluja 
singen. — 23.45 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. — 21.45 Auslandsreporter 
(Serge DassaulO. - 22.15 Portrait 
— 22.30 Die Geschichte von 
Adrien (film). — 0.00 Nieuws. 

ï (29 sept.) — Achterblijven 
•lts TV-spel dat al eerder op Neder -
Het is gebaseerd op indert i jd reëel 
n , toen de Engelsen s tuk voo r s tuk 

h u n were ldheerschapp i j e n koloniaal r i jk zagen af take
len. In 1947 w a s he t d e beu r t aan India. V o o r d e tal loze 
ko lon is ten b rach ten d ie onafhanke l i j khe idsverk lar ingen 
u i teraard heel w a t p rob lemen mee. Z o o o k v o o r he t al 
o u d e r e gez in Smal ley. Tusker e n Lucy Smal ley beslui
t en in India te bl i jven. Z i j w o n e n in e e n eenvoud ige 
bunga low aan d e voe t van d e Himalaya. A l s Europeanen 
voe len zij z ich hier o p een ei land e n de t o e k o m s t ziet er 
v o o r o u d e r w o r d e n d e Br i t ten in di t Indiase plat te lands-
d o r p j e niet roosk leur ig uit.. (BRT 1) - BRT 1 herhaal t 
he t gesp rek da t Ann ie Dec le rck v o e r d e m e t d e Gr iekse 
zangeres en momen tee l minister Mel ina M e r c o u r i (Per
sona) — In Dossier zit een Canadese fi lm „A far c r y 
f r o m home" , d ie gaat ove r wanke le huwel i j ken, mishan
del ing b innen he t huwel i jk , d e plaats van het k ind 
h ie r tussen enz. — D e f i lm w o r d t gevo lgd d o o r een de
bat o v e r ech tsche id ing (BRT 2). — T e g e n w o o r d i g heef t 
m e n de dokumenta i res over he t m a k e n van f i lms 
o n t d e k t D ie dokumenta i res zi jn vaak e rg in te ressan t 
Da t is zeker he t geval me t Nachtmerrie in de jungle, 
(Bu rden o f d reams) , een dokumenta i re ove r he t m a k e n 
van d e spectacu la i re f i lm „Fi tzcarra ldo" ove r een g e k k e 
r i jkaard d ie m idden in d e b roesse een o p e r a g e b o u w liet 
o p t r e k k e n o m er zi jn idool C a r u s o te laten o p t r e d e n 
( V P R O / N e d . 2). 

D O N D E R D A G O O s e p t ) - He t j ongerenma
gazine Vinger in de pap w e r d enigsz ins b i jgeschaafd . In 
d e af lever ing van vanavond gaat he t ove r g roo toude rs 
(BRT 2). — Idomeneo, de minder popula i re ope ra van 
W.A. M o z a r t w o r d t rech ts t reeks u i tgezonden via BRT 2, 
RTBF 2 en radio BRT 3 en RTB 3, in s tereo) . - N C R V 
star t vanavond me t een avonturenfeu i l le ton voo r de 
j eugd , van e igen makel i j De zevensprong. — De 
moeder van David S is een TV-spe l van Y v o n n e Keuls, 
d u s o o k van e igen Neder landse b o d e m , en gaat ove r 
d rugvers lav ing bi j j onge ren en w o r d t in het maatschap
pel i jk magazine Rondom tien gevo lgd d o o r een deba t 
ove r d rugvers lav ing bij k inderen en ove r d e ervar ingen 
van d e oude rs (Ned . 2). 

V R I J D A G (1 okt ) - In Viermannen van het vak 
(The Professionals) een rasechte w e s t e r n van Richard 
B r o o k s (1966) d o e t Bur t Lancaster zi jn faam van w i lde 
en ru ige c o m b o y alle eer aan. Een schat r i jke man huur t 
v ier z w a r e jongens o m zi jn j onge v r o u w bi j de Mex i 
caanse revolut ionai re leider Jezus Raza w e g te halen. 
D e vier zi jn elk o p hun e igen geb ied special is ten 
(BRT 1). — A ls laatavondf i lm zet K R O d e Franse kwal i -
tei tsf i lm Het verborgen geweer (Le v ieux fusil) van Ro
ber t Enr ico o p het scherm. D e p l i ch tbewus te med icus 
Dand ieu (Phi l ippe NoireO ver r ich t zi jn w e r k z a a m h e d e n 
zonder z ich eraan te s to ren of zi jn pat iënt we l of niet 
nazi-gezind is. Da t zint de pro-Dui tse militie niet en er 
w o r d t me t „maat rege len" tegen zijn gezin gedre igd . 
Dand ieu is niet van plan o m zijn houd ing te ve randeren , 
maar hij b reng t we l zijn v r o u w ( R o m y Schne ider ) naar 
een plaatsje in Zuid-Frankr i jk , waar hij meent hen veil ig 
te w e t e n . W a n n e e r ko r t daarna d e b e w o n e r s van het 
dorp je , inkluis zi jn v r o u w en k ind, v e r m o o r d w o r d e n , 
ve rander t Dand ieu op slag in een genade loze wreker... 
(Ned . 1). 

LUX 
20.00 Hitparade. - 21.00 Un sherif 
a New York (f J. - 22.30 Portrait 
d'artiste. 

Donderdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 
18.00 De avonturen van Peter Se-
lie. — 18.05 Logan's vlucht (sf.-fJ. 
— 18.55 Verdere avonturen van 
Oliver Twist ( f ) . — 19.45 Nieuws. 
- 20.10 Politieke tribune (PVV). -
20.15 Cinémanie. - 21.00 Panora
ma. - 22.05 Het Valkenest (f.). -
2250 Sporttribune. - 23.20 
Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Een vinger in de pap. — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Politieke 
tribune (PVV). - 20.15 Idomeneo. 

NED 1 
18.58 Nieuws. - 19.10 Op volle 
toeren (show). - 20.00 Dr. Renz & 
Co. — 21.00 Tros Aktua TV spe
cial. - 21.37 Nieuws. - 21.55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Avontuur 
aan de wilde kust (dok). — 23.15 
Nieuws. - 23.20 Studio Sport-
Extra. — 0.15 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.57 Zo moe
der, zo dochter (dokJ. - 1925 De 
zevensprong (f). — 20.00 Nieuws. 
— 20.28 De moeder van David S. 
(tv-film). - 22.30 Rondom tien. 
Dan stort je wereld in (diskussie). 
- 23.25 Nieuws. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Konsumentenrubriek. — 20.20 Je 
vais craquer (film). — 21.45 Le 
carrousel aux images. — 22.45 
Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Idomeneo (opera van Wolf-
gang Amadeus Mozarü. 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Sans un 
mot (tv-film). - 22.10 Le langage 
des chefs. — 23.05 Nieuws. 

A 2 
2000 Nieuws. - 20.35 Aktualitei-
tenmagazine. — 21 40 Les enfants 
du rock (pop). — 23.10 Nieuws. 

F 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 1940 
Regionaal programma.' — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.40 Trams etroitement surveillés. 
- 22 50 Nieuws - 23 20 Agenda 
3 - 23 25 Prélude a la nuit (Ad Ar
tem) 

ARD 
20.00 Nieuws — 20.18 Diskussie-
programma. — 21 30 Musikladen 
- 22.30 Tagesthemen - 23.00 
Das einhorn (tv-film) — 045 
Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 19 30 Dalli Dalli 
(spel). - 21 00 Heute-journal -
21.20 Kennzeichen D Nieuws uit 
Oost- en West-Duitsland. - 22.05 
Danke, es geht mir gut 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Der nackte kuss. 
(film). — 21.40 De wereld van de 
jeugd. — 222b Die Serefs, die 
Konuralps und wir. 
Nieuws. 

- 23.10 

LUX 
20.00 Dallas (fJ. - 21.00 Filmkeu-
ze: Khartoum of Les Granges Brü-
lees. 

Vrijdag 
1 OKTOBER 

BRT 1 
18.00 De avonturen van Peter Se-
lie. - 18.05 Sesamstraat - 18.20 
Klem, klein kleutertje. - 18.30 Ju
kebox. — 18.40 Loon naar werken 
(Open School). - 19.10 Verdere 
avonturen van Oliver Twist (f J. — 
19.45 Nieuws. - 20.15 Politieke 
tribune (CVP). - 20.20 Vier man
nen van het vak. — 22.15 Première. 
— 23.05 Nieuws. 

BRT 2 
19.00 De mysterieuze wereld van 
Arthur C Clarke. — 19.45 Nieuws. 
- 20.15 Politieke tribune (CVP). 
- 20.20 De Forsyte Saga ( f ) . — 
21.40 Kwartet van Beethoven. 

RTB 1 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuws. - 20.10 A 
suivre. — 21.10 25e Anniversaire 
du Palais des Beaux-Arts de Char
leroi (show). - 22.25 Thomas 
Owen OU l'homme Runel. — 2310 
Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Les chasseurs. 

NED. 1 
18 58 Nieuws. — 1910 Eerste pnjs: 
een reis naar Kenia (dok). — 20 00 
Lou Grant — 21.15 Terug op een 
vertrouwde plek (dok). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Praten met de 
minister-president — 22.05 De Ne
derlandse filmdagen. — 22.45 Een 
roos m december. — 23.45 
Nieuws. — 23.55 Het verborgen 
geweer 

NED. 2 
18.35 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 18.57 De smur
fen (t). - 1922 Vijf tegen vijf 
(spel). - 20.00 Nieuws. - 20.28 
Aktualiteitenrubnek. — 21.10 De 
chartreuse van Parma (f) . — 22.10 

Edelvrouw - Bedelvrouw (fJ. — 
22.40 Het zoete linkse leven (f J. — 
23.35 Nieuws. - 23.40 Studio 
Sport extra 

RTB1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten. - 19.30 Nieuws. - 20.10 A 
suivre. — 21.10 25e Anniversaire 
du Palais des Beaux-Arts de Char
leroi (show). - 22.25 Thomas 
Owen OU l'homme pluriel. — 23.10 
Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Les chasseurs (film). 

F1 
20.00 Nieuws. - 20.35 L'ame des 
poètes (variété). — 21.40 L'esprit 
de familie (f.). - 22.40 Le silence 
d'Yves Tanguy (dokJ. — 23.15 
Nieuws. 

A2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Papa Poule 
(f J. - 21.35 Apostrophes (magazi
ne). - 22.55 Nieuws. - 23.05 Les 
amants crucifies. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 20.(X) 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 Aktualiteiten- en reportage-
rubnek. — 21.35 Le bastion de 
Camargue (tv-film). — 22.30 
Nieuws. — 23.00 Prélude a la nuit 

ARD 
18.40 WWF-Club. - 19.15 Regio
nale nieuwsrubriek. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Ungeküsst soil 
man nicht schlafen gehen. — 21.40 
Aktuelles feature. - 22.30 Tages
themen. - 23.00 Die Sportschau. 
— 2325 An der Nordbrucke. — 
1.30 Nieuws. 

ZDF 
1820 Western von gestern. — 
19.00 Nieuws. - .19.30 Auslands-
journal. — 20.15 Aktenzeichen: 
XY.. ungelóst (fJ. - 21.15 Ge
sprek met Luis Trenker — 22.00 
Heute-journal. - 22.20 Kuituur. -
23.05 Aktenzeichen: XY... - 23.15 
Fluchtpunkt Marseille. — 0.40 
Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Landesspiegel. 
— 21.00 Reden muss man mitein-
ander. - 21.30 Gott und die We l t 
- 22.00 Marie Curie (f J. - 22.50 
Kultur und Wissenschaft — 2350 
Nieuws. 

LUX 
20.00 Le riche et le pauvre (f J. — 
21.00 Fantomas (film). - 22.30 
Autosportnieuws. 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 
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16 m Kritisch bekeken 

Vlaamse pulp 

is geen 

verloren proza 

Het Abraham Hans-jaar 
heeft een stroom artikels 
losgeweekt In de pers en 
levens enkele passende ma
nifestaties op gang ge
bracht, zoals een tentoon
stelling In het AMVC te Ant
werpen en de nodige feeste
lijkheden te Horebeke In 
feite was de „revival" 
A. Hans reeds in gang gezet 
enkele jaren geleden, dank 
zij de meer dan onbaatzuch
tige inspanningen van Jan 
Marchau (° Mechelen, 1929) 
die o.m. als eerste voornaam 
baken in de VTB-biblioteek 
een handig en biezonder 
boeiend deeltje publiceerde 
onder de titel „Abraham 
Hans, de verteller van 
Vlaanderen" (deel 260,1980). 
Zopas nog kwam de uitgifte 
van een A. Hans-postzegel 
op de markt; dit feit en de 
talrijke recensies, artikels 
en bijdragen over deze 
volksschri jver dwingen er 
ons toe als sluitstuk van dit 
herdenkingsjaar een balans 
op te stellen. Wat in feite 
niet zo makkelijk is, gezien 
buiten hogergenoemde stu
die er dit jaar nog wel een 
gedenkboek (1) verscheen 
maar daarbuiten dan ook 
maar een (aangepaste) her
druk van juistgeteld één ro
man. 

Dat is relatief gezien erg 
pover om het oeuvre van 
een polygraaf te oordelen. 
Bovendien kan dit slechts 
één facet van Hans' schrij
verskwaliteiten onthullen. 
Hans was in de eerste 
plaats bekend om zijn 
„Hanskens", kleine fascicu
les van 32 biz, op formaat 
13/18 waarmee Vlaanderen 
tot in de jaren vijft ig over
spoeld werd. De Hanskens 
waren slechts één onder
deel van de Vlaamse pulp-
markt (die dan nog op de 
jeugd gericht was!), die drie-
vier decennia lang een 
schier ononderbroken 

stroom van Ricardo's, Iva-
novs, Vlaamse Filmkens en 
enkele tientallen soortelijke 
reeksen zag voorbijlopen. 
De hoop is ijdel geweest, 
maar geruime tijd liepen wij 
met de gedachte rond een 
soort inventaris van deze 
pulplektuur op te stellen. 
Het achterhalen van deze 
reeksen is echter onbegon
nen werk. Momenteel heb
ben wij er reeds 23 gerecen
seerd, zonder daarbij met 
zekerheid te kunnen zeggen 
hoeveel andere reeksen on
opgemerkt voorbijgingen! 
Maar goed, Hans dus.. 
Wat men ook van Abraham 
Hans moge beweren, hij be
hoort tot die aparte klasse 
van de marginale auteurs. 
Ons landje heeft er heel wat 
geteld, te beginnen met Raf 
Verhulst tot en met Jo Du-
rand en zonder daarbij Lod 
Lavki, John Flanders, Sacha' 
Ivanov en G. Van Loo te 
vergeten. Wat Hans betreft 
moet men zijn oeuvre situe
ren van 1907 tot het jaar van 
overlijden In 1939. 

Geuzenhoek 
Honderd jaar geleden v^erd Abra
ham geboren te Sint-Maria-Hore-
beke, op 12 februari 1882, als zoon 
van de uit Zeeuwsch-Vlaanderen 
overgewaaide onderwijzer, Bes-
tiaan Hans Abraham zou de spo
ren van zijn vader drukken ook hij 
werd onderwijzer, om later over te 
stappen naar de journalistiek en 
het schnjven Het zou verkeerd 
zijn hem enkel en alleen te oorde
len als jeugdschrijver In feit was 
hij een kronijkschrijver die empa-
tisch en sociaalvoelend de opge
dane kennis en ervanngen handig 
wist om te zetten in zijn boeken 
Maar Hans is vooral een vechter 
en een doorduwer op zijn terrein 
geweest, een echte ridder met de 
pen Zo was hij aktief in de strijd 
voor de vernederlandsing van de 
universiteit te Gent In Antwerpen 
richtte hij met Borms de „Vereni
ging voor beschaafde Nederland
se uitspraak" op, tijdens de oor
logsjaren was hij korrespondent 
voor de Telegraaf, met Stan Leurs 
en Jozef Van Overstraeten was 
hij een der grondleggers van de 
VTB, bovendien was hij lid van het 
IJzerbedevaartkomitee en ook 

Cyriel Buysse en Abraham Hans een fotodokument 

Abraham Hans: verteller van volk en land 

1^^ 

voor amnestie sprong hij in de 
bres Kortom aan de hand van 
deze feiten zou men Hans meer 
als een Vlaams aktivist moeten 
zien HIJ was echter veel meer 
Had hij ongetwijfeld meer dan 
ruime belangstelling voor het 
Vlaamse volk en het Vlaamse land, 
dan was hij daarnaast ook weg 
van de geschiedenis, oudheidkun
de en folklore en juist dat allemaal 
zal men in zijn boeken weervin
den Ook op dat gebied bestaat er 
een misverstand Vergeet men de 
overtuigde Vlaming die bestendig 
in het verweer stond met, dan 
bekijkt men de schrijver vaak van
uit de hoogte 

Voor velen is en blijft hij een 
jeugdauteur, een tussen de velen 
en in Vlaanderen is dat een moor
dende reputatie Wie voor de jon
geren schrijft, IS dan ook geen 
auteur en wie een oordeel van die 
scherpte velt, vindt allicht een stok 
om de makke schrijvershond te 
slaan In het geval van Hans werd 
deze verketterd omwille van zijn 
godsdienstovertuiging, Hans was 
nl een van die zeldzame protes
tantse Vlamingen 

In de Vlaams-nationalistische krin
gen heeft men dat Hans nooit 
kwalijk genomen maar wel in de 
katolieke kringen die toen sedert 
de Eucharistische Kruistocht van 
1920 (onder de banier van de 
Goede Pers te Averbode) zowaar 
een banvloek uitspraken over het 
oeuvre van Hans, vermits ook hij 
zich in grote mate richtte tot de 
jongste lezers Wij weten niet of 
het waar is dat Hans zijn volk 
leerde lezen zoals men pompeus 
wel eens wil doen geloven, ons 
volstaat dat velen hem gelezen 
hebben, die er nu nog steeds met 
respekt over praten Want de man 
die meer dan duizend verhalen 
schreef wordt nu niet meer — of 
amper — gelezen en zijn naam 
ontbreekt in alle literatuurgeschie
denissen 

Maar Abraham Hans heeft wel het 
geluk gehad een generatie schrij
vers groot te brengen Naast en 
na hem hebben zijn dochters en 
zoon, respektievelijk Helena, An
nie en Willem, de Hanskens ver
dergezet en tot slotsom heeft 
Hans in Jan Marchau en klein
dochter Lydia Sacré, twee felle 
verdedigers gevonden die zijn le
ven en oeuvre wisten te boeksta

ven, zodat men in dit geval althans 
exact weet wat de protestantse 
auteur naliet En dat oeuvre is 
aanzienlijk! Het begon in 1907 met 
de publikatie van een bundel ver
halen „Helden zonder zwaard" 
(Maeyaert, Brugge) Naar het 
schijnt was het op aandnngend 
van Lode Opdebeeck, de grote 
Vlaamse uitgever die als eerste 
een fonds voor de jeugd oprichtte, 
dat Hans van toen af aan een 
reeks voor de jeugd begon geïn
spireerd door historische figuren 
of feiten (Frans Anneessens, in 
1909, Groeninghe, in 1910) Door 
Julius Hoste jr werd hij dan aan
getrokken om voor Het Laatste 
Nieuws vervolgromans te schrij
ven Dat begon met „Een helden-
strijd of een kapitein der Bosgeu-
zen"(1911) en culmineerde in „De 
Vlaamse Boskerel", (1913), een 
onlangs herdrukte roman 

Ruilbeurs 
te Horebeke 

Zaterdag 25 en zondag 26 september 
wordt op het gemeentehuis te Hore
beke een ruilbeurs van boeken en 
boekjes van Abraham Hans georga-
nizeerd Verzamelaars worden er ver
wacht van 9 u tot 12 u 30 en van 14 u. 
tot 17 u. 
Tegelijkertijd wordt te Horebeke de 
postzegel van Abraham Hans in 
vóórverkoop en voor blezondere af
stempeling te koop aangeboden, zo
dat heel wat Abraham Hans-belang-
stellenden en postzegelverzamelaars 
die dagen in de kleinste fusiege
meente van Vlaanderen zullen sa
menkomen Een wandeling langs het 
schilderachtige Abraham Hans-pad 
te Horebeke staat eveneens op het 
programma. 

De „Hanskens" 
A Hans die tijdens W O I naar Ne
derland vluchtte, maar het oor
logsdrama als korrespondent voor 
De Telegraaf op de voet volgde, 
zou deze aktiviteit van jeugdau
teur na de bevrijding weer opne
men Hetgeen Opdebeeck in ver
band met het schrijnend ontbre
ken van jeugdliteratuur hem in
fluisterde, had toen in zijn geest 
een immens projekt doen kiemen 
In 1922 — hij was toen veertig jaar 
— startte hij met de A Hans 
Kinderbiblioteek waarbij elke 
week aan de pnjs van 50 centiem 
(om te beginnen) een fascicule 
van 32 pag, bevattende een volle
dig verhaal, te koop werd aange
boden Nummer 1 van de „Hans
kens" noemde „Drie maanden on
der de sneeuw" 

In 1934 werd Hans in de KVS te 
Brussel gehuldigd bij het verschij
nen van het 500ste deeltje Toen 
hij in 1939 zijn laatste adem uit
blies, waren er reeds 780 num
mers verschenen waarvan Hans 
er persoonlijk 745 had gepend De 
reeks werd pas in 1955 onderbro
ken met nummer 1424 

De na-oorlogse produktie was 
hoofdzakelijk te danken aan zoon 
Willem Hans Tematisch gezien 
zouden de Hanskens met afwijken 
van hetgeen de auteur in zijn 
lijvige romans uitsmeerde Grosso 
modo kan men het oeuvre van 
Hans als volgt onderdelen sociaal 
gerichte romans (zoals „De 
Vlaamse Boskerel"), historische 
en heemkundige verhalen, burger
lijke vertellingen en oorlogsro
mans, maar uit alle werken — 
zowel de jeugdverhalen als de 
feuilletons — kan men verwijzen 
naar de sociale geladenheid en 
bewogenheid van de auteur, naar 
zijn maatschappelijke betrokken
heid en meer bepaald zijn Vlaams-
gezindheid, zowel als zijn gods
dienstige verknochtheid Het to
taal aan titels van zijn werk is meer 
dan indrukwekkend naast de 745 
Hanskens verschenen er immers 
ook 156 volksromans, 120 korte 
romans of lange novelles, 38 
jeugdboeken, 10 biografieën, plus 
enkele toeristische werken en de 
bijdragen in dag- en weekbladen 
Laat ons even een cynische vraag 
stellen is dat allemaal voldoende 
om Hans als grootste Nederlands
talige volksschrijver en schrijver 

voor de jeugd, zoals Jan Marchau 
beweert, te noemen"? 
W I J vrezen dat het antwoord nega
tief IS WIJ stoelen daarvoor met op 
het feit dat van Hans' immens 
oeuvre thans schier mets meer 
verkrijgbaar is, maar eerder op 
hetgeen wij er van onthouden 
hebben Was Hans inderdaad de 
man die bij vele jonge en oude le
zers de gevoelige snaar deed tnl-
len, in zijn tijd, dan ontgaat het ons 
ook met dat veel van zijn teksten 
gewoon „passé" zijn 
Ze beantwoorden gewoon met 
meer aan de noden en geplogen-
heden van de hedendaagse „lek-
tuurvoorziemng" en dito behoefte 

Pionier en schakel 
Hans IS de schakel geweest tus
sen de ontluikende Vlaamse lek-
tuur van de 19de eeuw en de 
langzaam rijpende literatuur van 
de eerste helft uit de 20ste eeuw 
Niets IS inderdaad moeilijker en 
brozer dan het schrijven voor de 
massa Die lektuur is dusdanig 
tijdsgebonden in stijl en tematiek 
dat ze amper tien jaar na verschij
nen vaak reeds de lezer geweld 
aandoet Hoevele kinderboeken 
van voor WO II zijn er in de 
Vlaamse literatuur alleen maar nog 
genietbaar'' Buiten „Jan zonder 
vrees" van C de Kinder en de ro
mans die Flanders bij Averbode 
publiceerde, schier geen enkel' 
Hans ontsnapte de genadeloze 
slachting des tijds met omdat deze 
lektuur in geest meer nog dan in 
stijl gans evolueerde naar nieuwe 
behoeften en interessepunten Wij 
kunnen echter wel waardering op
brengen voor het pionierswerk 
dat Hans heeft verricht, zelfs res
pekt voor die fanatici die hem eren 
en hem terecht een plaatsje in de 
zon gunnen van onze literatuurge
schiedenis Maar helaas de „Abra
ham Hans revival" zal nooit een 
massale „come back" van deze 
thans tot banaliteit uitgeholde wer
ken mogelijk maken 
Het zal ons echter met beletten 
van tijd tot tijd zulk een Hansje bij 
de hand te nemen en ons erin te 
verdiepen Is de schrijver een 
tweede dood gestorven, dan nog 
rest er het monument van mens 
Abraham Hans, die voorgoed het 
pantheon van de illustere Vlamin
gen met zijn aanwezigheid siert 

Ko Th urn 
(1) Abraham Hans Gedenkboek (1882-
1982), Gemeentebestuur. Horebeke, 1982 
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Kritisch bekeken m 17 

„Vrouwen en gemeentepolitiek" Laat uw koelkast niet te lang openstaan 
U bespaart energie 
en u moet minder vaak ontvnezen > 

„Vrouw en politiek" wordt een aktueel onderwerp bij alle nieuwe 
verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen echter vormen steeds 
de aanleiding om over de politieke bewustwording van de vrouw na te 
denken. In het licht daarvan moeten we de studie van Marijke Verbeke 
„Vrouwen en gemeentepolitiek" bekijken. De auteur is verbonden aan 
de Gentse Rijksuniversiteit en werkt in het Centrum voor de Studie 
van de Historische Pedagogiek, die in het kader van een projekt van 
Nationale Opvoeding de ongelijkheid tussen man en vrouw in het 
onderwijs onder de loep neemt. De eerste algemene konklusie uit het 
werk te halen is dat de vrouw in de gemeentepolitiek nog minder is 
betrokken dan op nationaal en provinciaal vlak het geval is. Nochtans 
beweren sommigen dat de gemeentepolitiek de vrouw „beter zou 
liggen" omdat de bekeken problemen te maken hebben met het on
middellijk leefmilieu van de betrokken politici-

Op de 12758 gemeenteraadsle
den in ons land zijn er slechts 
1 180 vrouwen, dit is 9,2 % Van 
de 2777 schepenen zijn er maar 
182 vrouwen of 6,5 % Slechts 15 
op de 596 burgemeesters zijn 
vrouwen, of een schamele 2,5 % 
Indien we de vrouwelijke burge
mesters en schepenen per partij 
opdelen, dan zijn er 53 bij de CVP, 
17 bij de PSC, 8 bij de SP, 10 bij de 
PS, 3 bij de PVV, 3 bij de PRL, 6 bij 
de VU en 5 bij het FDF Het feit dat 
bijna meer dan de helft van de 
vrouwelijke schepenen en burge
meesters tot de knsten-demokrati-
sche politieke familie behoren, 
heeft te maken met de reële in
vloed van de kristelijke vrouwen-
organizaties waarvan sommige 60 
jaar en langer het vrouwelijk kie
zerspubliek aanspreken 
De gemiddelde leeftijd van de 
mandatanssen in dit verband ligt 
tussen de 40 jaar en ouder Meer 
dan de helft is ouder dan 50 De 
hoge leeftijd heeft te maken met 
het late engagement van de mees
te vrouwen Vermits de politica 
meestal gehuwd is en kinderen 
heeft en een beroepsaktiviteit uit
oefent (42 %) , zal ZIJ wachten tot 
wanneer minstens de kinderen 
minder aandacht opeisen om zich 
in het politieke bedrijf te gooien 
De meeste vrouwelijke mandata
rissen, verantwoordelijk in hun ge
meente, aanvaarden een schepen-
ambt in de zogenaamde „zachte" 
sektor Zij „krijgen" sociale zaken, 
kuituur, onderwijs, derde leeftijd, 
burgerlijke stand Weinigen heb
ben de ambitie om een verant-
woordelijker ambt te bekleden Zij 
protesteren ook weinig tegen de 
maatschappelijke opbouw die de 
vrouwen weinig kans tot daadwer
kelijk politiek engagement biedt 
De meeste ondervraagden stam
men uit de betere middenstand, 
waar traditioneel een bepaalde in
teresse voor de politiek bestaat 

De meesten zijn gehuwd met 
mannen die een vrij beroep uitoe
fenen, of die ambtenaar of leraar 
zijn ZIJ zijn zelf zijn meestal lera
res of werken als bediende 
Hoger geschetste bevindingen 
kan je ook afleiden uit een enquê-

Schets en... 
— Marijke Verbeke „Vrouwen 
en Gemeentepolitiek", een si
tuatieschets, gevolgd door tien 
gesprekken met vrouwelijke 
schepenen van Onderwijs, 
1982 Te koop bij het Centrum 
voor Historische Pedagogiek, 
Baertsoenkaai 3. 9000 Gent 

.enquête 
— Enquête bij dertig vrouwelij
ke VU-mandatarissen, te lezen 
in het FVV-kaderblad, derde 
nummer jaargang 1982, prijs 
per nummer 25 frank, te bestel
len bij het FVV-sekretanaat, 
Bennesteeg 2 te 9000 Gent Op 
dit sekretariaat ook beschik
baar klevers ,Stem Vrouw" 
(geel-zwart), typebrief naar 
vrouwelijke kiezers e d De prijs 
IS met de FVV fe bespreken 
Je kan steeds terecht op nr 
091-233883, tijdens de bureau-

te die de FVV (Federatie van 
Vlaamse Vrouwengroepen) orga-
nizeerde onder de vrouwelijke ge
meenteraadsleden van Volksunie-
strekking Op de 95 aangeschre
venen antwoordden er 30 De 
meesten kwamen in de politiek 
terecht omdat zij door VU-manda-
tanssen of bestuursleden werden 
„gevraagd" Slechts een heel klei
ne minderheid kwam op eigen 
kracht in het politieke bedrijf te
recht De grootste interesse van 
de VU-gemeenteraadsleden gaat 

Draai voor 2 koppen de 
warmwaterkraan met open 
Zet uw pannetje op het vuur 
U wmt ti)d u bespaart energie 
en uw koUie blijll langer warm 

energie 

naar milieuproblematiek, financiën 
en openbare werken genieten 
slechts matige belangstelling Zij 
meenden door hun mannelijke kol
lega's te worden gewaardeerd, zij 
vonden dat vrouwen veel dieper 
en grondiger de bundels instu
deerden en dat de vrouwelijke 
inbreng in de politiek noodzakelijk 
is omdat zij het „toch anders" 
bekijken 

Intussen startte op initiatief van de 
Nationale Vrouwenraad een 
„Stem Vrouw"-campagne de zo
veelste in de rij Toch verdient het 
geheel belangstelling, omdat mis
schien daardoor een aantal vrou
wen meer in de gemeenteraden 
belanden Zij kunnen door hun 
onbaatzuchtige inbreng de politiek 
een stuk herwaarderen 

Huguette De Bleecker-Ingelaere 

energie 
Breng energie op om energie te besparen! 

Kleinkunst en kabaret '82-'83 
Met de nazomer en de herfst 
doen ook kleinkunst en kabaret 
weer hun intrede, zij het met (nog) 
stille trom Het verdwijnen in het 
voorjaar van de zo beloftevolle 
Jan Puimege zijn we nog met te 
boven gekomen En het wordt 
weer hoogtijd dat enkele nieuwko
mers met goeie teksten en muziek 
zich aandienen, er is speelruimte 
genoeg Troebadoer Mark en Ivan 
Elegast besloten deze zomer aan 
de oever van het Donkmeer te 
Overmere er samen wat van te 
maken En als visitekaart namen zij 
in eigen beheer het plaatje „Kom 
Marije", met op ommekant „Balla-

slechts 800 frankskens 
Op 30 september wordt Martine 
Bijl verwacht in de Stadsschouw
burg te Kortrijk Tot Nieuwjaar 
staan nog een hele resem pro
gramma's op hun beurt te wach
ten Waaronder Freek De Jonge 
(ex-Neerlands Hoop) met „De 
Mars" (op 6 en 7 oktober te Gent 
en op 8 okt te Hasselt), 777;ys van 
de Leer die naar Mechelen, Diest, 

Zottegem en Dilbeek komt, Jean 
Blaute die een eerste solotoer 
onderneemt door Vlaanderen, 
Adele Bloemendaal te Turnhout 
(29 okt), en Robert Long te Zol
der Paul van Vliet, die met minder 
dan tien dagen in de Antwerpse 
Arenberg optreedt na het even uit 
te testen op 18 november in het 
Centrum te Neerpelt 

Sergius 

Breng energie op 
pm energie te besparen f 

Breng energie op om energie te besparen! 

Jean Blaute 
de van de vnjgezel" op Ze namen, 
zoals ook Jef Eibers deed in het 
voorjaar, alle touwtjes in eigen 
handen, van hoesontwerp tot pro-
duktie en promotie toe Ze trekken 
dan ook deze herfst samen op, 
met een avondvullend liedjespro
gramma, dat ook als basis zal 
dienen voor een eerste elpee 
waarvan ze momenteel nog dro-

.men Een Elegast en een troeba
doer samen wat kan je nog meer 
van kleinkunst verlangen"^ 

MMT-Pakket 
Naast het teaterprogramma 
brengt het Mechels Miniatuurtea-
ter ook een Kleinkunst-pakket ge
spreid over vijf maanden, van ok
tober af Met dit jaar op een rijtje 
Zjef van Uytsel Conny van den 
Bosch, Willem Vermandere, Wim 
Decraene Enk Van Neygen en 
Johan Verminnen Vlaanderen s 
meest gegeerde artiesten van het 
moment, die het op de MMT-
planken zeker zullen waarmaken 
De juiste data zullen wij te gepas
ter tijde bekend maken, maar ver
dere info en boeking voor dit 
pakket van Vlaamse chanson kan 
langs het teater, of tel 015-
42 25 44 Kostprijs 950 frank voor 
zes avonden (abonnement) en de 
CJP-leden kunnen erin voor 

BON 

energ 
Stacrtssekretariaat voor Energie 

dienst voor Energiebehoud. 
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Late bekentenis van een klown... 
Scheidsrechter Rion, eens de door ons op deze bladzijde zeer om
streden nummer een van de Belgische wedstrijdleiders, heeft zich de 
banbliksems van de voetbalbond op de hals gehaald Nadat de ster 
van Dalhem door het CSC (het centraal scheidsrechterskomitee) 
spectaculair werd gedegradeerd — hij zakte in een seizoen van de 
vierde naar de achttiende plaats — belegde hij een perskonferentie 
waarin hi) een aantal mistoestanden meende te moeten aanklagen 
Rion „openbaarde" inderdaad een en ander maar liet met na zijn eigen 
„dubieus" optreden te belichten Hij vertelde zelfs dat hij ooit ten 
onrechte strafschop floot om een verdediger met een grote bek mo
res te leren Rion vond, en vindt wellicht nog steeds, dat zulks best 
mocht-

De reaktie het niet op zich w^ach-
ten De fluit werd de Waal bij wijze 
van spreken voorgoed uit de 
mond genomen en geen sportlief
hebber kan daarom treuren De 
verklaringen van Rion zagen wij 
als de aanloop naar deze bijdrage 
Er schort inderdaad een en ander 
in onze scheidsrechterswereld 
Die mensen voelen zich bedreigd 
door vastgeroeste machtsstruktu-
ren In dit verband trof ons een uit
lating van bondsvoorzitter Wou
ters Zaterdag vertelde hij de refs 
dat ZIJ harder moesten optreden 
tegen voetbalvlegels, dat zij de 
betere spelers moesten bescher
men tegen de praktijken van de 
mannetjesputters die momenteel 
in elke ploeg rondlopen De voor
zitter verzwakte zijn wenken door 
eraan toe te voegen dat zij ook de 
verdedigers moesten bescher
men tegen de teatrale reakties van 
de belaagde aanvallers Enkele 
uren later verzuimde scheidsrech
ter Verhaeghe Theo Poel van 
Standard uit te sluiten nadat deze 
Erwin Vandenbergh net met hele
maal gebrekkelijk had getrapt De 
ref het ook na voor strafschop te 
fluiten toen Czernia in de grote 
rechthoek foutief werd gestuit De 
man ontvluchtte gewoon zijn ver
antwoordelijkheid en zoiets kan 
onmogelijk worden goedgepraat 
Alhoewel De kiubs zelf bezweren 
de refs langs het Uitvoerend Ko-
mitee om, voorzichtig om te sprin
gen met zware sancties Voetbal 

Iers zijn beroepsmensen en schor
singen zouden een onrechtstreek
se vorm van broodroof zijn 

We stellen het misschien erg 
droog maar hoe anders verklaren 
dat de bondsvoorzitter Seraing — 
Waregem boven Anderlecht— 
Standard verkoos ' Costantin, een 
man die de reputatie geniet voor 
het minste vergrijp de zwaarste 
sancties toe te passen, leidde toe
vallig eerstgenoemde wedstrijd 

Onder de ogen van de bondsvoor
zitter stuurde hij dne spelers uit 
het veld Daarover door de radio 
ondervraagd hield meester Louis 
Wouters zich opvallend neutraal 

Vanuit de tribune kon hij moeilijk 
uitmaken of de uitsluitingen ge
wettigd waren Hij woonde de 
wedstnjd overigens met bij als 
„kontroleur" Neem van ons het 
tegenovergestelde aan Voorzitter 
Wouters was gegarandeerd met 
opgetogen over de aanpak van 
Costantin, een ref die net als de 
eerder genoemde Rion zichzelf 
veel belangnjker acht dan het ei
genlijke wedstrijdgebeuren Overi
gens kwamen wij er achter dat 
Costantin de jongste (37) top-
scheidsrechter is en bijgevolg nog 
kan worden bijgeschoold Een an
dere zeer opmerkelijke vaststel
ling onder de tien hoogst gerang
schikte scheidsrechters bevinden 

Fluitenier Rion 

zich „maar" vijf Brusselaars Pon-
net (Schaarbeek), Van Langenho-
ve (Wemmei), Delacour (Ander
lecht), Costantin (Waterloo) en 
Soenens (Jette) Het kan natuur
lijk dat de ene streek okkasioneel 
betere scheidsrechters aflevert 
dan de andere maar vijf op tien 
lijkt ons toch een absoluut rekord 
Een verklaring voor deze be
vreemdende gang van zaken krij
gen we misschien over enige ja
ren wanneer een zich benadeeld 
voelende scheidsrechter nog 
eens perskonferentie belegt Mon
sieur Rion, eens de opvolger van 
Loraux, heeft het in zijn betere 
jaren nooit nauw genomen met de 

objektiviteit Hij verviel altijd in 
uitersten, was nooit vies van gek
ke stunts, en meent nu op algeme
ne erkentelijkheid recht te hebben 
Je moet een klown zijn om het al
lemaal luidop te durven vertellen 
Maar vast staat dat de pogingen 
tot beïnvloeding algemeen ver
spreid blijven binnen onze voetbal
wereld Internationaal verloopt het 
met anders dan nationaal en wie 
het zwaarst weegt werpt uiteraard 
het meest gewicht in de schaal 
Ook in het Uitvoerend Komitee 
dat nu zijn voorzitter naar het 
CSC heeft „afgevaardigd" om in 
het kippenhok de hanen op hun 
juiste stok te zetten 

Verborgen armoede 
De zomer is vergangen en bijge
volg eisen de zaalsporten opnieuw 
de aandacht op Ook in het bas
ketbal het volleybal en het hand
bal IS het knsis Naar buitenuit 
merk je er niet zoveel van De 
meeste ploegen hebben nog wel 
een of andere sponsor gevonden 
en langs het veld staan nog steeds 
(storende) rijen publiciteitspane 
len Maar binnenin woelt de on
rust De klubs ondervinden almaar 
meer moeilijkheden om de touw
tjes aaneen te knopen In het 
basketbal heeft men op een e/e 
gante manier drastisch' gesa 
neerd Men heeft het aantal bui
tenlanders, in deze sport duur 
betaalde Amerikanen, gehalveerd 

Nog een in plaats van twee Hoe 
men het ook draait of keert deze 
ingreep komt neer op een fikse 
bezuiniging Wie aanvoert dat de 
verminderde Amerikaanse in
breng de spektakelwaarde 
schaadt heeft geen ongelijk Maar 
daar staat wel tegenover dat in het 
verleden nagenoeg geen enkele 
klub zonder financiële verliezen 
door het seizoen geraakte Boven
dien en dat kan met worden ont
kend krijgen de eigen jongeren nu 
meer speelgelegenheid en dat kan 
ons basketbal alleen maar aan
trekkelijker en meer herkenbaar 
maken De oudste zaalsport wordt 
immers al geruime tijd gekonfron-
teerd met de grenzen van haar 

groei Zij heeft een aantal natuurlij
ke beperkingen systematisch pro
beren te verleggen door alle mo
gelijke geldschieters zonder 
schroom op te vrijen Dat is die 
sport zeker met ten goede geko
men Over het nieuwe basketbal-
kampioenschap hangen vele twij
fels Men neemt aan dat de 
krachtsverhoudingen grondig zou
den kunnen worden gewijzigd 
maar algemeen wordt regerend 
kampioen Oostende dat zijn bui
tenlanders dan maar naturalizeert 
toch als de grote favoriet voorop
gezet Racing Mechelen wiens 
sponsor op geregelde tijdstippen 
nieuw geld in de ploeg pompt 
wordt aangezien als de gevaarlijk
ste konkurrent Een spannende 
kompetitie zou in de gegeven om
standigheden enig kwaliteitsver
lies kunnen kompenseren Want 
waar moet het anders met ons 
basketbal naartoe"^ Wie zijn ogen 
opent komt er vlug achter dat een 
eersteklasseklub gemakkelijk aan 
een budget van om en bij de vijf 
miljoen komt hloe kan dat (blijven 
duren) met toeschouwersgemid
delden die meestal ver beneden 
duizend liggen' In deze tijd dient 
iedereen een realistisch standpunt 
in te nemen en misschien heeft het 
fel omstreden basketbalbestuur 
de klubs daar ongewild toe ver
plicht 

Met ons volleybal gaat het met 
beter of met slechter Ook hier 
proberen de klubs zich kunstmatig 
— via een overgrote inbreng van 
sponsorgelden — een zo breed 
mogelijke bestaansbasis te ver
werven Dat wordt almaar moeilij
ker Ruisbroek voor een paar jaar 
nog een aantrekkelijke landskam
pioen heeft het al aan de lijve 
ondervonden Die klub hoopt nu 
nog enkel op het behoud Volley
bal wekt maar moeilijk de aan
dacht van een breed publiek De 
door de televisie op geregelde 
tijdstippen gepubliceerde kijkcij
fers bewijzen deze vaststelling, 
die op zichzelf een aantal financië

le beperkingen inhoudt We ver
wachten dat Kortrijk en Genk 
toonaangevend zullen blijven De 
nieuw gepromoveerden (Roesela-
re en Temse), die naar aloude 
traditie sterk gemotiveerd van wal 
staken, kunnen de debatten hel
pen animeren en daar zal zeker 
niemand kwaad om zijn 
De situatie van de handbalsport 
mag best vergeleken worden met 
die van het volleybal Het wordt al
maar moeilijker om de nodige 
fondsen langs extra-sportieve 
weg te verzamelen Daarin schij
nen de Vlaamse klubs voorlopig 
nog het best te slagen Zij blijven 
in deze sport nadrukkelijk toon
aangevend Landskampioen Neer-
pelt beweegt zich op een stevige 
en duurzame basis Gegroeid uit 
de schoolsport kan deze klub wel
licht nog jarenlang de titelstrijd 
richten 

Het IS overigens opvallend dat de 
Vlaamse klubs de Waalse die 
voor afzienbare tijd onaantastbaar 
deze sport schenen te beheersen 
in korte tijd organizatorisch en 
sportief wisten te overvleugelen 
Insiders schrijven dit toe aan de 
ondernemingszin en de lef van 
onze klubs Maar een en ander 
mag ons met verblinden Handbal 
volleybal en basketbal ze hebben 
het allemaal moeilijk om in deze 
krisistijd te overleven De spelers 
beseffen misschien nog met hele
maal dat hun klubs in verborgen 
armoede leven Juist daarom heb
ben ZIJ er alle belang bij voorbeel
den van beroepsernst te stellen 
aan de gelukkig nog steeds opruk
kende jeugd Enkel met weder
zijds begrip en met de juiste instel
ling kunnen klubs en spelers sa
men „overleven' 
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in de Volksunie 
Uit het verkiezingsmanifest van VU-Groot-St.-Niklaas 

„Nu met „dertien" (13) 
beter besturen" 
De Volksunie dient zich voor de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober, 
te St-Niklaas aan als een beleidspartij. Bij de vorige verkiezingen, na de 
fusies, is zij als tweede partij uit de bus gekomen én als enige winnende partij. 
Toch werd zij uitgesloten uit de uitvoerende macht van het kollege van burge
meester en schepenen. Met haar tien uittredende raadsleden en haar drie 
OCMW-madatarlssen heeft zij bli jk gegeven van het grootste dynamisme, de 
grootste gevoeligheid voor wat onder de St.-Niklase bevolking leeft en de 
sterkste slagkracht in de gemeenteraad. 

In deze krisistijd w/enst de Volksunie 
voorrang te geven aan een gezond 
financieel beleid, zodat St-Niklaas fi
nancieel gezond kan blijven 
\Ne\ moet er alles op gezet w/orden om 
de ekonomische slagkracht van St-
Niklaas te versterken door een politiek 
van bevordenng van de uitbouw van 
handel en diensten, doch ook door een 
aktieve stimulering van onze nijver
heid 

Daartoe moet de stad meer bednjfs-
vnendelijk worden bestuurd en bezoe-
kersvnendelijk worden ingencht, doch 
tevens moet de stad voorgaan in het 
verkennen van nieuwe markten en het 
aanlokken van investeringen. Zelf 
moet zij door een gezond manage
ment zorgen voor de ekonomische 
groei van haar eigen stedelijke bedrij
ven (slachthuis, watermaatschappij, re
gie voor grondbeleid) en voor de 
schepping van nieuwe werkgelegen
heid, die beantwoordt aan het ver
strekken van betere diensten aan de 
bevolking 

Inspraak-pakt 
Aan de bevolking moet een oordeel 
gevraagd worden over het beleid dat 
in Groot-St-Niklaas werd gevoerd 
Daarvoor is met alleen de burgemees
ter verantwoordelijk, maar ook een 
heel schepenkollege van nog eens 
acht leden die allen bepaalde taken 
hebben vervuld Het gaat ook over hun 
inzet en hun bekwaamheid Vanuit de 
gemeenteraad werden zij gekontro-
leerd, bekntizeerd of gestimuleerd 
De Volksunie wenst geen opge
schroefde personencultus, maar een 
beleid dat vanuit de bevolking en met 
haar samen wordt uitgevoerd Zij wijst 
het centralisme af, maar wenst de 
duidelijke erkenning van en het res-
pekt voor de deelgemeenten die zich 
in het huidige centralisme met thuis 
voelen De Volksunie wil met de tjevol-
king een inspraak-pakt afsluiten, zo
wel wat de struktuurplanning betreft 
als wat betreft de uitvoering van het 
welzijnsbeleid, het kuituur- en jeugdbe
leid en de openbare werken 
Naast de gemeentelijke administratie 
ziet de Volksunie het O C M W als de 
grote motor voor een vernieuwend 
welzijnsbeleid, dat met alleen nood 
moet leningen, zieken en bejaarden 
verzorgen, maar van elke leeftijds
groep en van alle lagen van de bevol
king de noden moet kennen en erop 
moet inspelen, in samenwerking met 
de pnve-sektor 

De afgelopen zes jaar hebben geen 
vernieuwd beleid te zien gegeven De 
verkeerde prionteiten bleven gehand
haafd De Noord-Zuid-as met haar 

onvermijdelijke nasleep van verkeers
chaos en onveiligheid in het centrum, 
was het resultaat Verkrotting, afbraak, 
grootschalige nieuwbouw, maar geen 
zachte vernieuwing 

Er moet rust en sfeer komen in de stad 
zodat de bewoners er terugkeren en 
de bezoekers er graag vertoeven voor 
hun werk, hun winkelen, hun ontspan
ning, hun studies, hun ontwikkeling 
Op kultureel gebied is de stad St-
Niklaas beneden de verwachtingen 
gebleven van wat een regionaal cen
trum zou moeten presteren Als groot
ste van de gemeenten moet St-Ni
klaas de deelgemeenten betrekken in 
dit t)eleid en kultureel uitstralen over 
het ganse Waasland 

Wonen en_ 
Een stadsbestuur plant voor de toe
komst Daarom moet een lange-ter-
mijn-visie ontwikkeld worden op de 
stedebouw. het woningpatrimonium en 
de infrastruktuur 

Daarom moeten jongeren bij alle sek
toren van het beleid betrokken wor
den, in plaats van ze in te kapselen bin
nen de zogenaamde jeugdproblemen 
Anderzijds moet de jeugd haar eigen 
verbonden kunnen scheppen, zichzelf 
thuis voelen in verenigingen met een 
behoorlijk onderkomen Haar proble
men moeten erkend worden en met 
weggedrukt in de taboesfeer, zoals 
met druggebruik en geweld te vaak 
gebeurt Jeugd moet meer ruimte krij
gen in de stad, zowel letterlijk als 
figuurlijk 

De zorg voor de natuur, de gezond
heid van het leefmilieu, de kwaliteit van 
voedsel, lucht, water kunnen door de 
gemeenten met langer afgedaan wor
den met het klassieke paraplusysteem 
Een gemeente die zichzelf en haar 
burgers respekteert, moet ook durven 
optreden tegen vervuilers, overtreders 
van bouwvoorschriften en natuur
schenders Op dit gebied moet St-
Niklaas zijn laksheid laten varen, zodat 
in natuur-, landbouw-, woon- of indus-
tnegebied volgens de bestemming 
wordt gehandeld 

.„leven 
Restauratie van waardevolle gebou
wen moet samengaan met een waar
devolle funktie voor de toekomst 
De stad. de dorpen en gehuchten zijn 
van ouds de plaats geweest waar 
mensen gingen wonen 

De mensen moeten terug kunnen wo
nen in stad en dorp op een aantrekke
lijke wijze Het bestuur van St-Niklaas 
heeft die tekens tot nog toe slecht 
begrepen Wij wensen daarom auto

vrije en autoschaarse zones die vlot 
bereikbaar zijn voor openbaar en pn-
ve-vervoer Wij willen een stad waarin 
men veilig kan fietsen, wandelen, spe
len en toeven, waarin mensen worden 
aangemoedigd hun woningen komfor-
tabeler te maken en hun straten pretti
ger, zodat er plaats is voor buurtleven 
en stadsanimatie De markt moet een 
ontmoetingsplaats worden, veeleer 
dan een verkeerswisselaar 

De Volksunie stelt zich tot doel het 
grondgebied van de stad St-Njklaas 
veilig te maken door een aangepast 
verkeersbeleid Dit vraagt een moedi
ge aanpassing aan de funktie van 
wijken en straten, met speciale aan
dacht voor de buurt van de scholen 
Daaruit moet een nieuw verkeerscir
culatieplan groeien en een plan voor 
veilige fietspaden en bredere fietspa
den 

Deze verkeersveiligheid achten wij zo 
belangnjk dat een schepen voor het 
verkeer ervoor wordt aangeduid 

Europese stad 
St-Niklaas moet zich als hoofdstad 
van het Waasland bewust zijn van 
haar verantwoordelijkheid en haar 
zending als Vlaamse stad In de verde
diging van de Vlaamse belangen wen
sen WIJ haar mee vooraan te zien Wij 
zien St-Niklaas ook als Europese stad 
en wensen de verzustenngsaktivitei-
ten een uitgediepte Europese dimen
sie te geven, waann ook het kontrakt 
met Europeeers van Centraal- en 
Oost-Europa het Europa der Volkeren 
kan doen groeien 

W I J wensen dat St-Niklaas zich als 
gemeenschap verbonden weet met 
heel de wereldgemeenschap, die ver
langt naar ontwikkeling in rechtvaar
digheid en naar duurzame vrede 

vu-lijst 
Sint-Niklaas 
1 MauritsCoppieters,2 Nelly Maes, 3 
Jan Verniers, 4 Arthur Baeckelandt, 5 
Arnold Vandermeulen, 6 Oswald Op-
genhaffen, 7 Leo Van Hoeylandt, 8 
Willy Tote. 9 Koen Maes, 10 Lut 
Verstraete, 11 Mare Huys, 12 Her
man Rimbaut, 13 Rene Verlee, 14 
Joris De Backer, 15 Monique Gyse-
linck, 16 Alfons Van Hoydonck, 17 
Hektor Van der Loo, 18 Alfons Lam-
brechts, 19 Leon Baert, 20 Alfons 
Van Riet, 21 Bea Heylen, 22 Dirk De 
Maere, 23 Mevr Kris Boel. 24 Frede-
nk Bohrer, 25 Rita Vergult. 26 Stefan 
Peelers. 27 Manna Geerts, 28 Willy 
DeSterck,29 Albert Schelfaut, 30 Rik 
D'Hollander,31 Mare Tirez, 32 Herwig 
Weemaes, 33 Diana Dutoo, 34 Ge
rard De Caigny. 35 Rene Baeyens, 36 
Eddy Van den Berghe 37 Roger Van 
Ranst. 38 Alfons Lisaerde, 39 Daniel 
Anthuems 

V O L K S U N I E 
IN ONS ALLER BELANG 

Demokratisch 
Alternatief '82: 
keerpunt in Oudenaarde? 
Een eerste artikel over de werkgroep 
en lijst DA'82 verscheen reeds in 
„Wi j" van 3 juni '82 waarin het stand
punt van de VU t.o.v DA'82 wordt 
voorgesteld en tevens de basisbe
ginselen en doelstellingen van zowel 
de Werkgroep als de Lijst DA'82 
werden uiteengezet. Deze werkgroep 
kreeg van meetaf aan de sympatie en 
medewerking van de „groenen" en 
van tal van onafhankelijken. Dat uit 
een dergelijke nauwe samenwerking 
iets vruchtbaars moest groeien was 
vanzelfsprekend. 
Resultaat is een nieuwe Onafhanke
lijke Lijst DA'82 met 29 kandidaten 
(dus volledige lijst) onder wie 12 VU-
kandidaten, 12 Onafhankelijken en 5 
Groenen. 
Deze nieuwe Onafhankelijke Ouden
aardse Lijst is de meest pluralisti
sche- iedereen, ongeacht hun ideolo
gische of fi lozofische strekking kan 
het DA-programma onderschrijven. 

De Lijsl DA'82 is zeker de jongste in 
leeftijd, bevat 23 nieuwe kandidaten en 
heeft het grootste aantal vrouwelijke 
kandidaten (8) 

Haar kandidaten komen uit de meest 
verschillende bevolkingsklassen en 
praktisch alle deelgemeenten zijn ver
tegenwoordigd 

Hoofddoel van deze pluralistische sa
menwerking IS de echte vernieuwing 
van het gemeentelijke beleid met meer 
openheid en inspraak van de betrok
kenen, grote aandacht voor het leefmi
lieu en de algemene welzijnsbevorde-
nng van alle inwoners zonder onder
scheid 

Hierna volgt de rangschikking der kan
didaten (de vette namen zijn VU-
kandidaten) 1. Frans Van den Heede 
(gemeenteraadslid-kabinetsadvizeur). 
2 Prof dr Johan Soenen (onafh). 3 
Marcel De Clercq (groen), 4 Etienne 
Vanherpe (onafh), 5 Mieke Eeckhout-
De Bleeckere (onafh), 6. Agnes Van
den Broecke-Maton (ere-voorzitster 
FVV-afd Oudenaarde). 7 George Van 
Calster (onafh),8. Roland De Ruyver; 

9. Greta De Baere-Meirhaeghe; 10 
Koen Van den Berghe (onafh J. 11. 
Jacques Vander Haeghen; 12. Luc 
Vindevoghel; 13. Annemie De Kerpel-
De Meyer (arr sekretans - voorzitster 
F W - a f d Ouden), 14 Astnd Stock
man-De Meulenaere (groen), 15 Mau
rice Vanden Abeele (onafh), 16 Bart 
Travers (onafh), 17 Luc De Rodder 
(onafh), 18. Luc Hoeree (afa be
stuurslid), 19 Edith Depoorter (groen), 
20 Jozef Van Gansbeke (groen), 21 
Martin De Groote (onafhj , 22. Marcel 
Devriese; 23. Martha Coppens 
(Vlaams gepensioneerde), 24 Medard 
Huysman (Vlaams gepensioneerde -
onafh). 25. Edgard Lambrecht (afd. 
bestuurslid - sekr Ziekenfonds Vlaam
se Ardennen), 26 Mevr Lieve Schelf
hout (onafhJ, 27 Roger Pandelaere 
(groen), 28 Remi Van der Heyden 
(onafh), 29. Roland Van Heddegem 
(afd voorzitter) 

Aan Lijst DA'82 en aan alle kandidaten 
veel sukses op 10 oktoberi 

vu-lijst 
Waarschoot 
1 Alain Vervaet 
2 Daniel De Poorter 
3 Jan Bonamie 
4 Mariette Lips 
5 Theo Goethals 
6 Maurice Pauwels 
7 Willy Braet 
8 Gaby De Poorter 
9 Johan De Smet 

10 Fanny Coopman 
11 Omer Geeraert 
12 Marcella Van Holderbeke 
13 Franz Wille 
14 Julian Riebbels 
15 Walter Linseele 
16 Luc Van Hecke 
17 Walter Georges 
18 Eliane Bonne 
19 Andrè De Praeter 
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20 m Wij in de Volksunie 

Om depolitizering personeelsbeleid te bekomen 

Jan Caudron legt Aalsterse 
partijen pakt voor 

OOST-VLMNDEREN 

AALST — Tijdens een druk bi jgewoonde perskonferentie maandag II. te Aalst 
maakte VU-kamerl id en fraktieleider Jan Caudron twee belangrijke voorstel
len bekend. Zowat de hele Groot-Aalsterse persklub (die hem ooit tot meest 
verdiensteli jke polit icus van de stad uitriep) was aanwezig, luisterde geboeid 
en stelde ons kamerlid heelwat scherpe vragen 

Het eerste voorstel behelst het „wets
voorstel De Beul" tot oprichting van 
deelgemeenteraden Inderdaad, op 18 
februan van dit jaar diende ons Ant-
vi/erps kamerlid een dergelijk voorstel 
(medeondertekend door de kamerle
den Anciaux, Baert, Van Grembergen 
en Schiltz) in 
Kamerlid De Beul lichtte zijn voorstel 
toen als volgt toe 
„ WIJ zijn nu vijfjaar na de inwerkingtre
ding van de samenvoegingsoperatie 
en nog steeds is er van regeringswege 
geen enkel voorstel geformuleerd om 
de problemen van de grootscfialigheid 
te ondervangen De ervaring van de 
voorbije vijfjaar leert ons nocfitans dat 
de gevreesde vervreemding van de 
burger van het k>estuursapparaat op 
lokaal vlak zicfi inderdaad voordoet 
Zeker in grote gemeenten is een stuk 
menselijkheid in de verhouding tussen 
geadministreerden en bestuurders 
verdwenen Bovendien is het zo dat 
precies de jongste jaren door de fae-
volking meer en meer inspraak wordt 
gevraagd Deze inspraak en betrok
kenheid kan maar verzekerd worden 
indien men in de grotere gemeenten 
en overgaat tot een of andere vorm 
van decentralizatie die het bestuur 
dichter bij de bevolking brengt" 
BIJ het indienen van dit voorstel dacht 
kamerlid De Beul met alleen aan de ko
mende samenvoeging van de agglo
meratie Antwerpen die vanaf 1 januari 
1983 een half miljoen inwoners zal 
tellen en oen zeer uitgestrekt gebied 
zal omvatten Maar aan alle gemeenten 
steden in het Vlaamse land 
Kamerlid Caudron wil dit wetsvoorstel 
nu ook op de stad Aalst ( ± 80 000 in
woners) projekteren De ervaring 
heeft ook hem geleerd dat in Aalst de 
kloof tussen het politiek personeel en 
de bevolking te groot is, daarom de 
deelgemeenteraden Een toelichting 

— Alle deelgemeenteraden, ongeacht 
de bevolkingsgrootte van de gebieds-
omschnjving, bestaan uit 21 ledlen die 
rechtstreeks en terzelfder tijd als de le
den van de gemeenteraad, door de 
gemeenteraadskiezers worden geko
zen 

— De deelgemeenteraad heeft geen 
schepenkollege maar enkel een voor
zitter, die uit eigen midden bij volstrek
te meerderheid van stemmen wordt 
verkozen De gemeentelijke struktu-
ren worden dus niet „gedubbeld" om 
alle verwarnng te vermijden en be-
voegdheidskonflikten uit de weg te 
gaan 

— De sekretaris van de deelgemeen
teraad IS een ambtenaar van de ge
meentelijke administratie die door de 
gemeenteraad wordt benoemd en 
door deze ook geheel of deeltijds ter 
beschikking van de deelgemeenteraad 
wordt gesteld 

— Er wordt geen afzonderlijke admi
nistratie in het leven geroepen voor de 
deelgemeenteraden De gemeentelijke 
administratie verzorgt ook het werk 
voor de deelgemeenteraden 
— De bevoegdheid van de deelge
meenteraad wordt kollegiaal uitgeoe
fend. 

Meerpartijenpakt 
Het tweede voorstel dat Jan Caudron 
voorstelde was een meerpartijenpakt 
omtrent het personeelsbeleid van de 
stad Aalst Alvorens zijn voorstel toe 
te lichten drukte de fraktieleider er op 
dat zijn voorstel noch tegen personen 
noch tegen partijen was gericht, maar 
een aanval op een systeem Na 12 jaar 
medebestuur dient de meerderheid 
(dus ook de VU) in Aalst af te stappen 
van een te sterke politizering van het 
personeelsbeleid Binnen drie jaar 
gaan 10 topambtenaren uit de stedelij
ke administratie met pensioen De 
vraag die Caudron zich daarbij stelt is 
niet misplaatst Zullen deze ambtena
ren volwaardige opvolgers kr i jgen ' 
Zullen de politieke partijen hun greep 
op de benoemingen handhaven en 
bekwame — niet partijgebonden — 
elementen van de posten w e r e n ' Een 
antwoord op deze vragen zit mis
schien in het voorstel-Caudron 

— De bekwaamheidsproeven wor
den vervangen door vergelijkende ek-
samens Dit wel zeggen dat de be-
stuursmeerderheid geen keuze meer 
mag doen tussen de geslaagde kandi
daten maar dat zij verplicht is de 
bestgerangschikte kandidaat aan te 
stellen, te benoemen of te bevorderen 

— De eksamenjury moet bestaan uit 
integere examinatoren van buiten de 
stad die geen bindingen hebben met 
de examinandi 

— Er wordt een werfreserve aange
legd voor maximum twee jaar waarbij 
de best geplaatste kandidaten het 
eerst worden opgeroepen bij eventue
le vakaturen 

— Vanaf de graad hoger dan opstel
ler geldt opnieuw de verplichting om te 
slagen in de eksamens van twee jaar 

VU-lijst Wetteren 
1 Paul Lelievre 
2 Mark Van Durme 
3 August Van Imschoot 
4 August Van den Brande 
5 Mark Wijmeersch 
6 Luciene Rasschaert 
7 Luc De Clercq 
8 Roger Vervliet 
9 Louisanne Bauwens 

10 Herman De Wulf 
11 Gabnel Vagenende 
12 Dorothy Scheerlinck 
13 Albert De Mey 
14 Herman Swartebroeckx 
15 Norbert De Keulenaere 
16 Jean-Pierre De Coninck 
17 Julien Van der Haegen 
18 Gerard Hoffelinck 
19 Albert Veeckman 
20 Koen De Koninck 
21 Frans Van Accoleyen 
22 Jozef De Raeve 
23 Roland Mareels 
24 Alex Minnebo 
25 Rene-Antoon Meert 
26 Rafael Van Hoecke 
27 Romain Pieters 

bestuurswetenschappen Vanaf de 
graad van bureelhoofd moet men een 
getuigschrift van drie jaar bestuurswe
tenschappen kunnen voorleggen of 
moet de voorrang worden ingebouwd 
Kamerlid Caudron doet dit voorstel 
bewust vanuit zijn eigen naam en los 
van partij of koalitie maar vanuit de 
overtuiging dat de administratieve toe
komst van Aalst dient gevrijwaard 

Dit voorstel werd gestuurd naar de 
aanvoerders van de lijsten die zich te 
Aalst aanbieden Caudron vraagt voor 
30 september een antwoord en wenst 
dat alle partijen die deelnemen aan de 
verkiezingen dit pakt zouden onder
schrijven 
Het spreekt vanzelf dat dit tweede 
voorstel (en in mindere mate het eer
ste) in Aalst heelwat stof zal doen 
opwaaien Hoe dan ook, het strekt ons 
kamerlid tot eer de knuppel in het 
hoenderhok te hebben gekegeld en de 
ziekte van de politieke benoemingen te 
hebben aangeklaagd Het antwoord is 
aan de partijen i 

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

24 EEKLO: VU-bollekensbal in zaal Rodeo, Leopoldstraat om 20 uur 
Orkest „Jo met de baard" Inkom 99 fr 

25 ST-GILLIS-WAAS Poppenkast met Tante Lieve en Nonkel 
Willy, om 14 u 30 in zaal Kath Knng, Kerkstraat 

25 BURST-BAMBRUGGE-AAIGEM: 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 

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

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

25 ZWALM: Kaas- en wijnavond in zaal „Maxim", Steenweg 58 te 
Zwalm-Hundelgem Organizatie VU 

26 NIEUWERKERKEN: Wijn- en kaasavond Om 20 u in het klub
huis Voetbalveld Eendracht Nieuwerkerken 

26 GROOT-GENT: Fietseling Samenkonnst om l l u . 3 0 , E.G.W., 
Graaf Van Vlaanderenplein. alwaar stottoespraak door Koen 
Baert provincieraadslid. 

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

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 

verzekeringskantoor 

decoodt p.v.b.a. 
Victor Braeckmanlaan 107 
9110 Gent (St.-Amandsberg) 
Tel. 091-28.28.32 en 28.36.23 

ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN 
t\dv. 125) 

Stad Gent in de financiële puree? 
De gemeenteraad van Gent kwam eind augustus even samen om een aantal 
spoedbeslissingen te nemen. Het betrof in hoofdzaak aktenemingen van be
slissingen die door het kollege in de vakantieperiode werden getroffen en die 
de spoedprocedure noodzakelijk maakten. 
Belangrijk punt op de dagorde was evenwel het opnemen van een lening van 
vijf miljard bij het Gemeentekrediet van België, aan te wenden tot het betalen 
van buitengewone uitgaven. De rentevoet wordt vastgesteld op 14,9% per 
jaar en de aflossing zal gebeuren in zeven jaarlijkse aflossingen van 
250 miljoen B.fr. en een achtste aflossing van 3.250 miljoen B.fr. 

De VU-fraktie, bij monde van raadslid 
Hugo Waeterloos, wenste zich voor 
wat dit agendapunt betrof te onthou
den en wel om volgende redenen 
1 Het feit dat de oppositie in generlei 
mate werd betrokken in de opmaak 
van de begrotingen 
2 Het feit dat er geen globale opgave 
bestaat van de schuldenlast van de 
stad 
Twee belangrijke elementen, noodza
kelijk voor het beoordeling van de 
likwiditeitspositie en de verplichtingen 
over de komende maanden en jaren, 
ontbreken Met name is dit enerzijds 
een opgave van de leasing-engage-
menten, aangegaan voor o a het ICC 
en de parking Vnjdagmarkt, en ander
zijds een opgave van het nog te 
betalen faktuurbestand 
Wat de lening zelf betrof maakte Wae
terloos enige opmerkingen betreffen
de de rentevoet en de aflossingstabel 

Zal een aanpassing van de rentevoet 
mogelijk zijn ten gunste van de stad 
(bij vermindering van de rentevoeten) 
of IS enkel een aanpassing mogelijk ten 
bate van het gemeentekrediet' De 
aflossingstabel (7 x 250 miljoen en 1 x 
3 250 miljoen) zal over acht jaar ernsti
ge likwiditeitsproblemen doen ont
staan die het volgend kollege zwaar 
zullen belasten 

Machteloos schepenkollege 
De algemene financiële toestand van 
de stad ziet er met zo rooskleurig uit 
Op 31 januan 1981 bedroeg de totale 
schuldenlast 6,086 miljard, hetzij 
25551 fr per inwoner Door de nieuwe 
lening zal de schuldenlast oplopen tot 
9,424 miljard fr (rekening houdend 
met de voorziene aflossingen), hetzij 
circa 40 000 fr per inwoner 
Deze berekeningen tonen duidelijk 
aan dat het huidige schepenkollege 
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met bij machte is om een behoorlijke fi
nanciële planning te maken over een 
periode van 5 jaar Daarbij dient nog 
gevoegd dat in de begroting bepaalde 
verliesposten met werden opgenomen 
zoals b V het geplande jaarlijkse exploi
tatieverlies van de parking Vrijdag-
markt, te ramen op zowat 15 miljoen 
per jaar 
Het kollege bezondigt zich aan wat al 
de regeringen op nationaal vlak heb
ben gedaan, nl het uit de weg gaan van 
de problemen, waarbij steeds meer 
beroep wordt gedaan op leningen 
Rogiest (CVP) vond de lening geen 
dramatisch feit Ze was reeds lang te 
voorspellen en reeds lang voorzien 
Bovendien wordt ze gebruikt voor de 
betaling van buitengewone uitgaven In 
vergelijking met andere steden heeft 
Gent nog met zon enorme schulden
last 
Raadslid Dhooge (CVP) was evenwel 
met zo gelukkig met de voorziene 
lening De stad zal een klem miljard 
moeten betalen aan intresten en aflos
sing van kapitaal in september 1983 
HIJ vroeg zich af waar dit geld vandaan 
moet komen, tenzij van een gevoelige 
verhoging van de belastingen We zijn 
op zachte manier geruïneerd, zo meen
de raadslid Dhooge 
Schepen Roels achtte zich gelukkig 
dat het Gemeentekrediet zo heeft 
meegeholpen om een lening te beko
men Ze werd volgens hem aangegaan 
aan zeer gunstige voorwaarden Het 
was trouwens reeds geweten van 
1972 dat Gent een openbare lening 
zou moeten aangaan Welke stad kan 
trouwens haar buitengewone uitgaven 
nog financieren zonder lening ' 

Carla Brion 

• Dirk Van Bruysel, Gebroe
ders Van Raemdonckstraat 41 te 
2690 Temse, zoekt type-thuis
werk 
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Studentenvereniging 
„De Vlaamse Vlagge" 
samen te 
Dendermonde 

„De Vlaamse Vlagge" een Dender-
mondse jong-studentenvereniging 
gaat op 25 september 1982 een avond 
verzorgen in 't Moleken De bedoeling 
IS dat ze aan de aanwezige ouders en 
sympatizanten eens uitleggen wat ze 
zoal in hun schild voeren Deze jon
gens en meisjes, allen tussen 14 en 
18 jaar, verdienen de volle aandacht 
Start om 20 u. op zaterdag 25 septem
ber in het Moleken. Molenstraat 36 te 
Moerzeke (Hamme) 

VU-Brakel danst 
naar 10-10 
Dokter Lieven Bauwens en zijn mede
kandidaten nodigen ten dans op zater
dag 2 oktober om 21 u in zaal Ceres, 
Neerstraat 8 te Brake! (Nederbrakel, 
tegenover de kerk) Voor de muziek 
zorgen de stuif-in-show van Radio 
West en de gastvedette Jerry Btondel 
Brakel komt als enige afdeling in het ar
rondissement Oudenaarde met een 
echte VU-lijst op en dit ondanks de te-
genkandidatuur van onder meer een 
De Croo en een sterke CVP-afdeling 
Het wordt dus een bikkelharde kies-
stnjd 
Help ons om een behoorlijk resultaat 
te boeken op 10 oktober' U kan dit 
doen door uw aanwezigheid op ons 
verkiezingsbal' Bij voorbaat een harte
lijk welkom aan iedereen 

De 20 van 13 

VU-lijst Beveren 
1 Aloysius Goyvaerts (Melsele) 
2 Gisleen Van Vossel (Melsele) 
3. Boudewijn Vlegels (Kieldrechü 
4. Erna Weyten (Kallo) 
5 Armand De Block (Vrasene) 
6. Lieven Schoenaerts (Beveren) 
7 Lea Smet (Haasdonk) 
8 Guido Laureys (Verrebroek) 
9 Paul Crutzen (Kieldrechü 

10 Gabnel De Cauv^er (Melsele) 
11 Freddy Lampers (Kieldrechü 
12 Ludwig Thoen (Vrasene) 
13 Petrus Wenselaers (Melsele) 
14. Degelin-Suy Gilberte (Beveren) 
15. Emiel De Keulenaer (Kallo) 
16 Antonius Pfaff (Beveren) 
17. Willy Kaïpus (Melsele) 
18 Alfred De Schepper (Beveren) 
19 Hubert De Paep (Melsele) 
20 Hubert De Roeck (Haasdonk) 
21 Georges Van Nerum (Kieldrechü 
22 Rachel Bolssens (Vrasene) 
23 Rudi De Ridder (Haasdonk) 
24 Jozef Stoop (Beveren) 
25 Maria Nevelsteen (Melsele) 
26 Hugo Van Hove (Beveren) 
27 Roger Schols (Kallo) 
28 Eddy Smet (Beveren) 
29 Jacques Roggeman (Vrasene) 
30 Gilbert Braem (Beveren) 
31 Roger Janssens (Beveren) 
32 Edmond Van Puyvelde (Verrebroek) 
33 Jan Weyers (Beveren) 
34 Frederik Claessens (Melsele) 
35 Alfred Jegers (Beveren) 

VU en Groenen samen 
te Westerio 
De kandidaten van VU-WesterIo vor
men een kartel met de „Groenen" 
Lijsttrekker is Jef Thys, uittredend 
schepen en sinds november '81 recht
streeks verkozen senator Tweede 
kandidaat is Wilfned Draulans, voorzit
ter van de afdeling, en derde kandi
daat, die als groene opkomt, is Paul 
Dirven, doctor in de Wetenschappen 
en tot september voorzitter van het ak-
tiekomitee Leefmilieu van Westerio 
De gemiddelde leeftijd van de lijst is 38 
jaar, de 4de en de 5de kandidaten van 
de lijst zijn beiden 23 jaar 
Zes vrouwelijke kandidaten versieren 
verder de lijst, voorlopig nog op eerder 
symbolische plaatsen wie doet er wat 
aan' ' 
Typisch voor de campagne — die 
bewust sober wordt gehouden — is 
dat de lijst in de verschillende deeldor-

VU-lijst Duffel 
1 Mare Van Dromme 
2 Ludo Sels 
3 Leon Daems 
4 Gaston D'Heldt 
5 Walter Fredenckx 
6 Leo De Maeyen 
7 Alice Claes 
8 Frans Nauwelaerts 
9 Jef Van Winkel 

10 Eddy Lenjou 
11 Feyaerts-Van der Kinderen 
12 Herman Op de Beeck 
13 Robert Marien 
14 Edmond Van den Bergh 
15 LOUIS Heymans 

16 Rita Cornelis-Rooseleer 
17 Gerard Van der Haegen 
18 Juul Manen 
19 Eugeen Leys 
20 De Voecht Vanden Wijngaert 
21 Ferdinand De Cuyper 
22 Germain Wageman 
23 Fred Stevens 

VU-borden vernield 
te Wommelgem 
Wie heeft altijd zijn mond vol als het 
om verdraagzaamheid gaa t ' Nadat bij 
dokter (Deulemans de vlaggemast ge
kraakt werd, enkele borden op pnvé-
eigendom sneuvelden, zijn onbekende 
vandalen drie weken voor 10 oktober 
op nachtronde geweest De 42 VU-
borden in Wommelgem bij sommigen 
in een verkeerd keelgat zijn gescho
ten, wisten WIJ al. dat deze smeerlappe-
nj (hakenkruisen) echter als een boe
merang tegen hun verdwaasde kop
pen zal slaan op 10 oktober, staat als 
een paal boven water We zullen zien 
of ze tegen de weerbots kunnen 

Ward Herbosch 

Adresverandering 
VU-partijbestuurslid en arr voor
zitter (Antwerpen) Frans Kuij-
pers deelt mee dat hij vanaf 
24 september een nieuw adres 
betrekt 
Ff. Kuijpers, Maliebaan 78, 2153 
Zoersel, tel. 03-383.2682 

pen van de fusiegemeenten aan het 
publiek wordt voorgesteld Een 
boeiende ervaring 
1 Jef Thys, Westerio. 2 Wilfr ied 
Draulans, Zoerie, 3 Paul Dirven, Heul-
t je,4 Hans Fransen, Tonqerio, 5 Mare 
Van den Bruel, Oosterwijk, 6 Kerel 
Bollen, Oevel. 7 Guido Versweyveld, 
Voortkapel. 8 Frans Van Houdt, Trie-
nenkant. 9 Annemie Fonteyne-Hore-
mans, Heultje; 10 Maunts Ceuppens, 
Voortkapel. 11 Emiel Goossens, 
Zoerie, 12 Maria Vermeulen, Oevel. 
13 Mark Heylen, Heultje, 14 Chris 
Peeters, Tongerio, 15 Rosa Leemans, 
Westerio, 16 Hugo Draulans, Zoerie, 
17 Frans Peeters, Heultje, 18 Marcel 
Van Eynde, Oosterwijk, 19 Willy Bou
wen, Oosterwijk, 20 Denise Mertens-
Van de Gracht, Oosterwijk. 21 René 
Engelen, Voortkapel. 22 Genevieve 
Vandevenne, Voortkapel, 23 Rik 
Thys, Westerio, 24 An Melis, Tonger
io, 25 Tuur Vleugels, Zoerie 
Cin vet de VU-kandidaten) 

VU-lijst Schoten 
Op maandag 6 september jl boden wij 
onze leden een receptie aan in het res
taurant 't Voske De pers was ook 
uitgenodigd en onze voorzitter Kns 
Stockbroekx ontvouwde voor een ge
ïnteresseerd publiek ons programma 
en de te volgen taktiek Terzelfder tijd 
werden de kandidaten voor de ge
meenteraadsverkiezingen voorge
steld De lijst ziet er uit als volgt 
1 Manu Stockbroekx, 2Jos De Bor
ger, 3 Hilda Dox-Verschaeren, 4 Frank 
Roels, 5 Simonne Hansson-Van der 
Westerlaken, 6 Marcel Jacobs, 7 Ro
bert De Smet, 8 Willy Casier, 9 Anita 
Villez-Verresen, lOEIza Moortgat-De 
Jong, 11 Martha Radijs-Van Bastelaer, 
12 Walter Van Den Bergh, 13 Godelie
ve Van Echelpoel-De Bruyn, 14 Octaaf 
Manen, 15Mane-Josee Willekens-
Vandevijvere. 16 Kris Cordy, 17 Her
man Smets, 18 Hugo Peeters 19 Theo 
Melotte, 20 Seraflen Waeterschoot. 
21 Lutgardis Mertens-De Bois. 22 Her
man Lambert. 23 Richard De Bruyne. 
24 Jozef Van Ginneken, 25 Bruno Van 
Impe. 26 Catharina Naessens-Focka-
ert, 27Pieter Calliauw, 28 Maria Van 
Dessel, 29 Martha Simons-Lauwers 
30 Wilfned Vanderbeck. 31 Peter Her
bosch 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

A T H O S pvba 

Eikens t raa t 212, Reet 
Tel 031 -8864 68 

O o k r u w b o u w & 
s leu te l op de deu r 

ANTWERPEN 
SEPTEMBER 
25 MECHELEN: Groot verkiezmgsbal in de nieuwe stadsfeestzaal, 

Botermarkt-Mechelen, met het orkest The Skyliners en gastve
dette Gene Summer Inkom grabs 

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 + 'ers en 100 f r voor de anderen 

25 WOMMELGEM: 3de kleinkunstavond met de Vaganten in 
feestzaal Keizershof om 20 uur Inkom 80 fr, studenten 60 fr Ör-
ganizatie VUJO 

25 MERKSEM: Wieneravond in aanwezigheid van sen. Walter 
Luyten Om 20 u shpt in k>kaal Vlanac. Bredabaan 360 

26 EKEREN: Bloemenhulde Renaat Grassin om 14 u 30 op het kerk
hof, Dnehoekstraat (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 

2 WOMMELGEM: Verkiezings-fietsenkaravaan Iedereen njdt 
mee, en voor een ludieke aanpak wordt gezorgd 

9 WOMMELGEM: Tweede verkiezings-fietsenkaravaan 
15 WOMMELGEM: C^ntus-zangavond om 20 u in Den Klauwaert 

Gratis inkom 
10 WOMMELGEM 

waert 
C^zellig samenzijn vanaf 20 u in Den Klau-

Einde van de CVP- meerderheid 

te Heist-op-den-Berg' 
Na vele jaren CVP-meerderheid te 
Heist, l i jkt deze meerderheid einde
lijk gebroken te zullen worden. Zes 
jaar geleden haalde de CVP nog de 
absolute meerderheid, hoewel ze met 
de helft van de stemmen behaalde 
De Volksunie treedt aan met een zeer 
sterke lijst, getrokken door traktielei-
der dr. A. Wijns, provincieraadslid dr. 
J Moons en arrondissementeel voor
zitter mr. D De Cuyper. 
Lijstduwer is Jos Hermans, stichter 
van de VU in het Heistse De volledi
ge lijst ziet eruit als volgt 
1 Arhur Wijns (HeisO. 2 Jan Moons 
(BooischoO. 3 Danny De Cuyper (Hal
laar). 4 Josee Verhaegen-Lambrechts 
(Schriek), 5 Jos Claes (WiekevorsO. 
6 Helene Fonteyn-Van Den Meutter 
(Itegem) 7 Frangois Caes CHeisO, 
8 Willy Mylemans (HeisO. 9 Eddy Ver-
straeten (Booischot), lOAl fons Van 
Hout (Itegem). l l C y r i e l Wouters 
(Schriek). 12 Marleen Mols (Wieke
vorsO. 13 Mare Bellens (Hallaar) 
14 Herman Sterckx (HeisO, 15 Joris 
Hoefkens (BooischoO, 16 Monique 
Hendnckx-Heymans (Hallaar) 17 Alex 
Aerts (Itegem), 18Alfons Ceulemans 
(HeisO, 19 Odette Peeters-Sijmons 
(BooischoO, 20 Frans Van Baelen 
(HeisO 21 Mare Van Den Acker 
(BooischoO, 22 An Verhaert (Wieke
vorsO, 23 Jacky Gielen (HeisO. 24 Ka-
rel Heylen (BooischoO. 25 Lieven De 
Preter (Itegem), 26 Mare Dieltiens 
(BooischoO, 27 Rachel De Haes-Van 

Egdom (Heisü. 28 Guido Van Roie 
(BooischoO, 29 Jan Verheyoen 
(HeisO 30 Frans Van Den Broeck 
(BooischoO 31 Jos Hermans (HeisO 
De gemiddelde leeftijd is 39,6 jaar 13 
kandidaten zijn 35 jaar of jonger Er zijn 
7 vrouwelijke kandidaten 

VU-lijst Laakdal 
1 Rob Geeraerts (Klein-VorsÜ 
2 Karel Bastiaens (Eindhouü 
3 Rita Daems-Hellemans (Veerle-Heide) 
4 Mia Maes (Groot-VorsÜ 
5 Oktaaf Janssens (Groot-VorsÜ 
6 Dirk Neuts (Veerie) 
7 Mangelschots-Sels Chnstiane 

(Eindhouü 
8 Guido Mellebeek (Klein-Vorsü 
9 Martine Geyskens (Veerie) 

10 Ferdinand Van Meeuwen 
(Veerle-Heide) 

11 Jan Sels (Eindhouü 
12 Frans De Peuter (Klein-VorsÜ 
13 Yvonne Leuse (Groot Vorsü 
14 LOUIS Verreckt (Veerie) 
15 Rik Geeraerts (Eindhouü 
16 Willy Vreys (Klem VorsÜ 
17 Josepha Mangelschots (Veerie) 
18 Theofiel Goos (Klem Vorsü 
19 Frans Laenen (Groot VorsO 
20 Gustaaf Milis (Veerie) 
21 Greta Fonteyn-Geyskens (Klein-VorsO 
22 Ludo Helsen (Groot-VorsÜ 
23 Patnk Vankrunkelsven (Groot-VorsÜ 

%K£faS VERSPfUf N ENERGIE OM 
naaEUTEVHiWAimEN. 

Veel keieis voor centrale verwarming b/ijven draaien, ook ols er 
geen wormfe gevraagd wordl Dat komt omdat ze hun wafertemperotuur 
hoog moeren houden (Om te vermijdere dal de brandstof schodeli|ko stoffen 
achterlaat d/e hun /evensduur verkorten en hun rendement verminderenj 

Het kon anders Met aardgas Aardgas is Immers een zuivere 
brandstof Daardoor kan een aardgasketel, zonder problemen, op een 
loge watertemperotuur werken En dus een hoger rendement geven 

Sterker nog Een oordgaskete/ kan zo uitgerust worden, dat de 
wotertemperafuur in de ketel zich outomotisch aan de buitentemperatuur 

aanpast Tol hel minimum dot nodig is om de gevraagde warmte te 
leveren U verbruikt dus nooit ccn centiem te voel Ook met in het 
tussenseizoen ols er minder warmte v^ordt gevraagd 

Als u uw verbruik wi l verminderen zonder komfort te verlir zen, 
laat u dan grondig intormeren over aardgas Bel naar uw gosmoatschoppii 
Schri|f noor de K V8 G (Koninkli/ke Vereniging der Belgische 

Gasvok/iedenj Polmerslonloan 4 1040 Brussel 
Of bei hef nummer 
0 2 / 3 5 8 33 91 

Met Aardgas, tot 3 3 % minder verbruik. 
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VU-programma Koekelare: 
demokratie, jeugd, 
spaarzaamheid 

WEST-VLMNDEREN 

Reeds enkele maanden terug beslis
te het VU-bestuur van Koekelare bij 
de verkiezingen van 10 oktober op te 
komen met een eigen lijst onder 
naam Volksunie 
Een lijst die overal mag gezien wor
den. Uittredend raadslid Jef Hen-
dryckx liet de eerste plaats nemen 
door een jonge nieuwkomer van 25 
jaar, advokaat Mare Dobbelaere en 
onze voorzitter Antoon Landuyt werd 
l i jstduwer 

Waarom die beslissing'^ 
VU-Koekelare „We zagen met lede 
ogen het trieste beleid van een meer
derheid die er nooit een was en wilden 
ons eigen Vlaams-Nationaal program
ma voor een deel in onze eigen ge
meente uitdragen 
Ook de jeugd willen we een kans 
geven en negen mensen tussen de 2 
en de 35 jaar hebben hun medewer
king verleend Een wissel voor de 
toekomst dus (de gemiddelde leeftijd 
van de lijst is 39 jaar) Jeugd, ervaring 
en wijze raad schragen onze lijst 
Ook in Koekelare wil de VU anders 
zijn dan de andere Hoe klein het 
steentje ook is dat we kunnen bijdra
gen voor een beter, een schoner en 
vooral een Vlaamser Vlaanderen, we 
zullen het doen Ons programma biedt 
geen miljoenenprojekten maar is geba
seerd op een realistische kijk en op 
een voor iedereen aanvaardbaar ge
heel naar maat van mens, streek en 
volk We hebben er alle 19 én met 
deze ook alle medewerkers goede 
moed opi" 

De VU van Koekelare noemt haar 
programmp demokratisch, jong en ge
baseerd op spaarzaamheid en realis
me 
Demokratisch aangezien de VU wil, 
dat de bevolking meer inspraak knjgt 
in het gemeentebeleid Dit wil de VU 
verwezenlijken door opnchting van 
deelgemeenteraden in Koekelare, Bo-
vekerke. De Mokker en Zande Deze 
kunnen dan hoorzittingen onder de 
bevolking houden waar de eigen pro
blemen aan bod komen 
Demokratisch, omdat de VU een ge
meentekrant wil zien verschijnen Een 
periodiek blad waar objektieve infor
matie over het gemeentebeleid komt 
Daann komt ook het gemeenschapsle
ven aan bod, politiereglementen, enz 
De VU denkt ook jong Stippen we de 
milieuvnendelijkheid aan, het steunen 
van jongereninitiatieven, het werkloos
heidsprobleem, bejaardenzorg en echt 
gezinsbeleid 
Daarnaast willen we ook een realis
tisch programma aan onze Koekelaar-
se mensen voorleggen Daarmee be
doelen we dat in de eerste plaats de 
gemeentelijke schuldenlast moet aan
gezuiverd Dit zien we te verwezenlij
ken door een voortdurende kontrole 
op de begroting en het afschaffen van 
prestigieuze openbare werken 
Het spreekt vanzelf dat het Koekelaar-
se VU-programma heelwat „klassieke" 
eisen telt Wij beperken ons hier tot de 
meest originele 

EHBO-kursus 
Vlaamse Kruis 
te Oostende 
Voor de tiende maal ncht het Vlaamse 
Kruis afd Oostende dit jaar een 
EHBO-kursus in 

Deze kursus is er voor jong en oud 
Men moet wel de leeftijd van 16 jaar 
bereikt hebben op de dag van het 
eksamen (di op 30 maart 1983) 
De kursus loopt van 20 oktober 1982 
tot 30 maart 1983 en omvat een 20-tal 
lessen Deze lessen gaan door in de 
zaal van de Paters Domimkanen, 
Aartshertoginnestraat 16 A te Oosten
de, iedere woensdag van 20 tot 22 u 
Er IS wel een onderbreking voorzien in 
de maand december omwille van de 
schooleksamens Verdere inlichtingen 
zijn te verkrijgen bij Roger Denijs, 
Azalealaan 6 te 8400 Oostende 

• Eerlijk sociaal dienstbetoon door 
oprichting van een gemeentelijke 
dienst, dit in samenwerking met alle 
partijen en organizaties i v m uitbeta
ling pensioenen, mutualiteit, kinderbij
slagwet, bouwtoelagen, landbouwtoe-
lagen 
• Betere openingsuren gemeente
huis namelijk buiten de werkuren en 
voor iedereen 
• Het aanpassen van gemeentebe
lastingen en retnbuties zoveel mogelijk 
rekening houdend met de mogelijkhe
den van elk gezin 
• Zo weinig mogelijk landbouwgron
den onteigenen om de landbouwsek-
tor te beschermen 
• Huisvuilophaling wordt een dure 
grap met de verdwijning van ons stort 
en de verplichting bij de verbradings-
oven aan te sluiten 
Kosten kunnen we drukken door ver
werking door de gemeente zelf van 
huisvuil tot kompost. met nuttige aan
wending voor de landbouw, meer 
plaatsingsmogelijkheden voor glas
containers, stimuleren van papieropha-
ling 
• Doeltreffender optreden bij snel
heidsovertredingen 
• Aanmoediging van alternatieve 
energiebronnen, zoals windmolens, 
zonnekollektoren 
• De VU wil zich ten dienste stellen 
voor de jeugd door opnchting van een 

vu-lijst Gistel 
1 André Vandecasteele 
2 Harald De Beuf 
3 Jan Vandeportaele 
4 Katarina Labaere 
5 Eddy Vanhonsebrouck 
6 Pieter Gunst 
7 Roger Anseeuw 
8 Henderyckx-Vanhoutte Magda 
9 Herman Peel 

10 Cecile Sys-Baeckelandt 
11 Willy Claes 
12 Alena Vervaecke 
13 Gilbert Salenbien 
14 Marcel Decombel 
15 Noel Traen 
16 Rammelaere-Belligh Magda 
17 Mare Lombary 
18 Marie-Christine Vanmeenen 
19 Vandeportaele-Bleyaert Trees 
20 Roger Ramon 
21 Maurits Zwaenepoel 

vu-lijst Torhout 
Als vierde politieke partij, na CVP, 
Vernieuwing (PVV) en SP, heeft nu 
ook de Volksunie Torhout de 25 kandi
daten aan de pers voorgesteld 

Niet zonder fierheid beklemtoonde 
voorzitter Johan Cappelle in zijn inlei
ding dat de V U waarschijnlijk de enige 
partij IS in Torhout die kan zeggen dat 
al haar kandidaten vnjwillig tot de lijst 
zijn toegetreden, iets wat de CVP 
zeker met moet gaan verkondigen 

De gemiddelde leeftijd van de kandida
ten bedraagt 38,4 jaar, wat een zeer 
jonge lijst betekent 

Tussen de kandidaten vinden we met 
minder dan 8 vrouwelijke kandidaten 
Tien kandidaten zijn jonger dan 35, 
waarvan 6 onder hen zelfs jonger dan 
30 

Onder het motto „Een venster op een 
nieuwe tijd" gaan we met volgende 
kandidaten de verkiezingstnjd in 
1 Paul Vlieghe, 2 Johan Cappelle, 3 
Marleen Vanderjeugd, 4 Dirk Van 
Leuven. 5 Erna Vandaele, 6 Jozef 
Goddyn, 7 Josine Labaere, 8 Johan 
Decloedt 9 Gerda Vermeulen, 10 
Greet Jaques, 11 Jean-Rerre De-
rynck, 12 Etienne Kerkhove, 13 Jo 
Vangheluwe, 14 Margnet Sigmans, 15 
Roger Dekeyser. 16 Luc Schoonjans, 
17 Jef Verbeke, 18 Magda Naeyaert 
19 Etienne Goddens, 20 Paula Bostijn, 
21 Gilbert Deroo, 22 Bart Van Syn-
ghel, 23 Norbert Chnstiaen, 24 Jef 
Duflou, 25 Ward Baert 

werkbeurssysteem, waarbij door mid
del van onze gemeentekrant alle nutti
ge informatie over tewerkstelling 
wordt doorgespeeld vb schoolverla-
tersaktie 

• Bestrijding van de werkloosheid 
op gemeentelijk vlak door kansen 
scheppen in het 3de arbeidscircuit, 
mogelijkheden openen voor tewerk
stelling werklozen binnen gemeentelij
ke diensten of verenigingsleven, werk
beurs aanbieden met zinvolle gemeen
schapstaken, het aanmoedigen van 
nieuwe kleine ondernemingen om zich 
te vestigen op het industrieterrein 

SEPTEMBER 
25 LEFFINGE- VU-bal om 20 u 30 in zaal Malpertus (Leffinge-brug) 

25 BRUGGE; 2de Brugse Kroegentocht Verzamelen om 19 u 30 
aan cafe 't Plein (GentpoorO 

26 lEPER; Vertrek fietstocht naar 't Heuvelland en over de „Schre-
ve" r t Boerenhof van de Peerdeboomp>laats), om 9 uur. Organiza-
tie VUJO. 

29 POPERINGE: Bezoek aan het hopmuseum om 20 uur (Gast-
huisstraaO Org FVV. 

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

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

2 IZEGEM: Verrassingsaktiviteit. georganizeerd door de VU Nade
re informatie volgt 

10 IZEGEM: Verkiezingsdag Van 16u af uitslagen in het Vlaams 
Huis 

14 IZEGEM: Debatavond met Maurice Dewilde over het tema „De 
Nieuwe Orde" en „BRT en objektiviteit" Om 20 uur in de Bar van 
het Muziekauditorium, Kruisstraat Orgamzatie VSVK 

16 IZEGEM: Wandeling naar Wildenburg o l v Victor Steelant 
Vertrek om 13 u 30 aan het Vlaams Huis Orgamzatie Wandelk-
lub Vlaams Huis 

Nieuw staaltje van CVP-fanatisme 

Zaal geweigerd aan Izegems VSVK 
De WIJ-lezers (en alle Izegemnaars) 
kennen stilaan de Izegemse VSVK, 
de dynamische Vlaamse Studie- en 
Vormingskring die nu 3 werkjaren 
acfiter de rug heeft De vereniging 
heeft o.l.v. voorzitter Niko Proesmans 
al een indrukwekkende aktiviteit aan 
de dag gelegd. Aan de ene kant zijn 
Vlaams-nationale standpunten aan 
bod gekomen. Enkele namen van 
sprekers: Jef Maton, Hugo Schiltz, 
Maurits Coppieters, Rik Vandekerck-
hove en Vic Anciaux. 
Daarnaast is elk jaar gezorgd voor 
een forum waarop diverse opinies 
aan bod kwamen: een ekonomische 
debatavond, een avond over milieu
problematiek, een door Jan Schodts 
geleid debat over kernenergie met 
diverse Europarlementsleden en de 
„Izegemse Gesprekken' (met kristen-
demokratie, liberalisme, socialisme 
en Vlaams-nationalisme). Die laatste 
voordrachten zijn trouwens in boek
vorm gebundeld. En dan waren er ook 
nog artistieke manifestaties (zoals 
„Zwart en Wit" door het MMT). 

Een debat? 
Als aanvang voor het nieuwe winter
seizoen had VSVK een debat gepland 
over gemeentelijk beleid in de ruimste 
zin Met alle lijsttrekkers van de stad 
Met als inleider prof R Maes, advizeur 
bij de Belgische Vereniging van Ste
den en Gemeenten, die een algemene 
inleiding zou geven In een neutraal 
lokaal, namelijk het Stedelijk Muziekau
ditorium. waar de VSVK trouwens al 
zijn vroegere aktiviteiten innchtte 
De voorzitter polste de lijsttrekkers en 
ontving een positief antwoord, met 
uitzondering van de CVP-lijsttrekker 
burgemeester Florent Vandenberghe, 
die het subtiele probleem inriep „dat de 
CVP eigenlijk 3 lijsttrekkers heefti" 
Een aanvraag voor gebruik van het 
Stedelijk Muziekauditorium werd inge
diend bij het schepenkollege en ge
weigerd Er werd aan toegevoegd dat 
alle zalen geweigerd werden aan alle 
verenigingen tot en met 10 oktober 

Waarom? 
Intussen heeft VSVK beslist zo'n de
bat niet te organizeren, gezien de 
onvoorstelbaar onverdraagzame hou
ding van de meerderheid in het stads
bestuur Intussen heeft een andere 
vereniging wel een aktiviteit mogen 
afficheren voor 10 oktober, in bewuste 
zaal dan nog wel 
Intussen heeft het lokale CVP-bestuur 
dat met deze zaak mets te maken 
heeft al een verklaring uitgegeven hier
over Net alsof de lokale CVP-voorzit-
ter voortaan beslist in Izegem w e een 
stedelijke zaal mag gebruiken en wie 
met Er hoeft in Izegem heus geen 
tekeningetje gemaakt te worden bij de 
begnppen CVP-staat en dito fanatis-
mei 
Of IS het zo dat de burgemeester
lijsttrekker geen openbaar debat aan
durft en evenmin aankan ' 

Weigering zonder motief 
Gezien elk lid afzonderlijk van het 

schepenkollege beweerde mets tegen 
zo'n debat en het gebruik van een 
stedelijke zaal te hebben, diende de 
VSVK-voorzitter een nieuwe aanvraag 
in Nieuwe weigenng, andermaal zon
der motief of reden I 
Op de jongste gemeenteraad hield 
VU-fraktieleider Geert Bourgeois een 
scherpe interpellatie over deze weige
ring 
HIJ wees erop dat het schepenkollege 
hiermee het kultuurpakt overtreedt (de 
zoveelste keer dusO en dat VSVK een 
erkende kulturele vereniging is met 
een vertegenwoordiger in de Stedelij
ke Kulturele Raad En hij vroeg naar 
een motivering voor die weigenng 
De burgemeester kon of wilde geen 
motivenng geven 

HIJ verklaarde twee keer na mekaar 
dat het schepenkollege bij een weige
ring bleef, prot)eerde de VSVK als een 
partij voor te stellen en verklaarde ten 
slotte dat het schepenkollege nog wat 
informatie ging inwinnen en dan mis
schien toch nog een ander besluit 
nemenI M a w de VSVK kon even
tueel tot de vooravond van zijn aktivi
teit wachten alvorens te weten of een 
stedelijke zaal gebruikt mag worden i 
In het debat heeft CVP-gemeente-
raadslid J Derolez nog eens onsterfe
lijk kramperig gedaan door te verkla
ren dat VSVK mets betekende en 
trouwens geen sukses kenti 

En dat men in zijn eigen rangen alleen 
nog bitter zit uit te rekenen hoe mas
saal de afslanking zal zijn na al die ja
ren wegzinken in onkunde en knoeie-
r i j en ' (ev) 

VU-Diksmuide samen met 
Diksmuidse Demokreten 
Inderdaad werd te Diksmuide een kar-
tellijst gevormd bestaande uit negen 
Volksumekandidaten en zes kandida
ten van de groep Diksmuidse Demo-
kraten Deze lijst wordt aangevoerd 
door Lieve Laridon-Vandamme, met
een voor het eerst in de geschiedenis 
van Diksmuide dat een vrouw de kop 
neemt van een verkiezingslijst Dr Jo
zef Hoste duwt deze lijst Deze in de 
Vlaamse strijd vergrijsde idealist kan 
het eenvoudig met laten i Een opval
lend feit aan deze lijst is dat de gemid
delde leeftijd van de kandidaten 38 jaar 
bedraagt Uitzonderlijk jong in vergelij

king met de andere lijsten, vooral als 
men bedenkt dat de lijstduwer 72 jaar 
(jong) isi 

De samenstelling 1 Lieve Laridon-
Vandamme (VU), 2 Jan Colaert (VU), 
3 Norbert Desender (DD). 4 Juliette 
Tanghe-Devooght (VU). 5 Adelin De-
ganck (VU), 6 Arnold Pollet (VU), 7 
Koen Imant (DD), 8 Dirk Goemaere 
(DD), 9 Eddy Defever (VU), 10 Leon 
Baert (VU), 11 Willy Vanheede (DD). 
12 Frans Desimpel (DD), 13 Walter 
Verslyppe (VU), 14 Eddy Duthoit 
(DD), 15 Jozef Hoste (VU) 

Koksijde onder VU 
Een twintigkoppige VU-lijst werd te 
Koksijde ingediend Koksijde omvat 
de vroegere gemeenten Wulpen. 
Oostduinkerke en Koksijde zelf 
Onze verwachtingen voor 10 okto
ber a s zijn groot Wij hopen er 2 ze
tels van de 23 in de wacht te kunnen 
slepen Dit zou alvast een goed begin 
zijn Onze lijsttrekker Maurice Bou-
cquez en de lijstduwer Andre Cavyn 
hebben bij de vorige parlementaire 
verkiezingen op de dne verschillen
de lijsten een zeer goed resultaat 
bekomen Vandaar dat we met onze 
nieuwe gemeentelijke lijst onder de 
naam V U en samen met alle andere 
kandidaten hopen op een goede 
score 
Het entoesiasme is er alvast Ook te 
Koksijde is er een ontstuitbare 
Volksunie Hoe kan het ook anders in 
een partij „Anders dan de anderen" 
De VU-lijst 1 Maurice Boucquez, 2 
Joseph Carroen, 3 Willy Bnl. 4 
Jozef Meulebrouck, 5 Maurits 
Schakman,6 Achiel Gódens, 7 Os
wald Persyn, 8 Octave Geerinckx, 9 
Marcel Janssens, 10 Bart Vanden

berghe. 11 Wilfried Arnoys, 12 So-
lange Bulteel. 13 Charles Chnstiaen, 
14 Jean-Paul Baetens, 15 Joseph 
Duyvejonck, 16 Jules Goderis, 17 
Goedelieve Rogiers, 18 Ferdinand 
Vandenberghe. 19 Luc Vanmassen-
hove. 20 Andre Cavyn 

EHBO-kursus 
te Brugge 

Het Vlaamse Kruis start op donderdag 
7 oktober 1982 om 20 u in de Hoef ij
zerlaan 20 ('t Zand), 8000 Brugge met 
de jaarlijkse EHBO-kursus die twintig 
lesuren omvat 

In een gemoedelijke en aangename 
sfeer krijgt iedereen die de leeftijd van 
15 jaar bereikt gratis onderricht door 
de heren dokters en lesgevers van het 
Vlaamse Kruis 

Alle kursisten zijn nadien steeds wel
kom op de gratis wekelijkse oefen
avond waar de EHBO-kennis grondig 
herhaald en bijgeschaafd word t 
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Wij in de Voll<sunie 

De „Stem van het volk 
te Middelkerke 
Het is een traditie geworden dat te 
Middelkerke de VU vcx)r de gemeen
teraadsverkiezingen opkomt onder de 
naam „Stem Van Het Volk" SVHV. 
Tweemaal naeen heeft onze lijst een 
klinkende overwinning behaald met 
burgemeester Dries Inghelram, eerst 
in klein Middelkerke en vervolgens in 
de samengevoegde gemeenten. Nu 
staan wij opnieuw paraat, ditmaal met 
onze nieuwe kopman, VU-volksverte-
genwoordiger en gemeentesekretans 
Julien Desseyn. Tweede op de lijst 
wordt VU-schepen van landbouw Lon 
Dewulf, populair bij de landbouwers. 
Nummer drie wordt onze VU-verte-
genwoordiger van Slype, Omer Stan-
daert, een vaste waarde in de landelij
ke gemeentewijken. Als vierde staat 
onze enige vrouwelijke kandidaat Ire
ne Blontrock uit Leffinge op de lijst. De 
VU-afdeling Leffinge met haar sterke 
werking wil deze voorname winkelier
ster rechtstreeks verkiezen deze keer. 
Vijf wordt Louis Dobbelaere, advokaat, 
en onafhankelijke die een gevoelige 
steun is voor onze lijst Nummer zes is 
Arsene Henon, VU-voorzitter van Mid
delkerke. Nummer 7 wordt Leopold 
Dierendonck van de camping Viking. 
Onafhankelijk kandidaat die veel aan
hang heeft in CVP-middens en tevens 
gangmaker van de scoutsbeweging te 

Middelkerke. Nummer 8 is Paul De-
grauwe, VU-voorzitter van Westende-
Lombardsijde. Als bode van onze zie
kenkas en OCMW-lid rekent hij op een 
goed resultaat. Nummer 9 wordt Omer 
Huyghebaert, arrondissementeel VU-
voorzitter en gewezen schepen te 
Westende. Hij moet terug in de ge
meenteraad. Nummer 10 wordt wel
licht een grote verrassing bij het stem
busresultaat. Onze vriend JefLaleman, 
gewezen gemeentesekretaris van Slij-
pe-Spermalie. Als elfde vinden wij de 
gekende apoteker Frank Verlinde. Jet 
Deschacht, bestuurslid VU-Middelker-
ke als nr. 12 is een van de jonge 
nieuwkomers op de lijst evenals nr. 13 
Mare De Jonghe, regent en brand
weerman. Marcel Mollet is veertiende. 

Als gemeentelijk werkleider en be
stuurslid van de vissersklub zal hij vele 
nieuwe stemmen bijbrengen. Hetzelf
de kan gezegd worden van nr. 15 Luc 
Dedecker Een jong accountant die 
voor een verrassing kan zorgen. Nr. 16 
is Eddy Vanoverschelde uit de harde 
VU-kern van Leffinge, gekend in de 
sportmiddens evenals nr. 17 Chris 
Cordier 18 is Roger Baeckelandt. Na 
zes jaar voorzitterschap van OCMW 
mag hij met vertrouwen de verkiezin
gen tegemoet zien. Als 19 hebben wij 

Vlaamse centen in 
Vlaamse handen... 
...Het is wel voldoende bekend dat elke 
VU-militant en VU-kiezer, deze eis 
onderschnjft. Maar hebt u er ook eens 
aan gedacht, dat u zelf deze eis gestalt 
kunt geven? Zeer eenvoudig: sluit aan 
bij het Vlaamse ziekenfonds West-
Flandrial Zo blijft Vlaams geld in 
Vlaamse handen. De laatste weken 
zijn er verschillende mensen die deze 
stap hebben gezet Ook te Komen! 
Hoeveel moeite u dit kost? Driemaal 
uw handtekening plaatsen volstaat 
voor de rest moet u geen moeite doen, 
die wordt door ons gedaan. Voor alle 
inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw 
Gerda Delva-Devos, Tulpenlaan 6 te 
8670 Wervik. U kunt er ook over 
spreken tegen de bestuursleden die u 
dan terecht zullen helpen. Hieronder 
dan de tijdstippen voor de uitbetalin
gen. Wervik: Elke tweede en vierde za

terdag van de maand van 10 u. 30 tot 
11 u 30, bij Hervé Vandamme, St.-
Maartensplein 2, Wervik. Te Komen, 
elke derde zaterdag van de maand, in 
Huize Robrecht Van Kassei, Kastelen
laan 109, Komen. Steeds welkom! 

Verkiezingen.» 
..kosten geld. Zodra er wat tijd vnj-
komt zullen de bestuursleden u be
zoeken. Indien het echter enigszins 
kan, kunt u zelf bij een van de be
stuursleden uw penning neerleggen, 
waarvoor onze hartelijke dank. Ook 
niet vergeten dat u door uw persoonlij
ke kontakten met familie en vrienden, 
het sukses van de Volksunie kunt 
vermeerderen, want het blijft een feit: 
de beste propaganda is die van mond 
tot oor' 

Nu zaterdag en zondag 

35 ste Frans-Vlaamse 
Kultuurdagen te Belle 
Na 35 jaar werking voor Frans-
Vlaanderen heeft het komitee 
voor Frans-Vlaanderen gemeend 
er goed aan te doen om de 35ste 
Frans-Vlaamse Kultuurdagen 
eens te houden in Frans-Vlaande
ren zelf en wel in Belle (Bailleul) 
die sinds een 15-tal jaren allerlei 
Initiatieven heeft ontplooid voor 
het voortleven en herleven van de 
Vlaamse en Nederlandse taal en 
kuituur in Frans-Vlaanderen en die 
vooral voor het onderwijs van het 
Nederlands in vrije en officiële 
kursussen aldaar een stimuleren
de rol heeft gespeeld. De 3de Vital 
Celenprijs zal dan ook n.a.v. de 
35ste Kultuurdagen uitgereikt 
worden aan Camille Taccoen, eer
ste schepen van Belle, die voor 
het onderwijs van het Nederlands 
in Belle en ook daarbuiten zeer 
veel heeft gedaan en o.m. ook de 
voorzitter is van de Nederlandse 
Taal- en Letterkundige prijsvraag 
voor Frans-Vlamingen. 

De Frans-Vlaamse kultuurdagen 
gaan door nu zaterdag 25 septem
ber in de raadszaal van het stad
huis van Belle en beginnen om 
10 uur met een bijeenkomst aan 
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Ghislain De Poortere, gewezen militair 
en VU-lid van het eerste uur. Als 
twintigste vinden wi) Pol Claeys. Als 
koster en feestleider te Schore en 
OCMW-lid moet en kan hij deze maal 
een groot resultaat behalen. VU-sche
pen Roland Vanhercke zal weerom 
voor een goed resultaat zorgen. Zijn 
21 ste plaats is van geen belang en mis
schien zal hij nog voor de verkiezingen 
vader geworden zijn.. Als nr. 22 staat 
ons onafhankelijk lid en duivel-doe-'t al 
Kaatje Dewulf op onze lijst Als ge
meenteraadslid is hij als 't ware de 
burgemeester van de wijk Crocodile. 

Lijstduwer wordt onze burgemeester. 
Dries Inghelram. Met zijn jarenlange 
ervanng rekent men opnieuw op een 
zeer groot resultaat Het zal precies 50 
jaar geleden zijn dat hij voor de eerste 
maal kandidaat was. Tegenslagen en 
zware beproevingen hebben hem niet 
kunnen kraken. Men zegt van hem dat 
hij „zo taai is als een wisse". 

Voor het ogenblik bestaat de gemeen
teraad uit 7 verkozenen van onze lijst; 
samen met de 5 verkozenen van de 
gemeentebelangen (PVV-strekking) 
vormen wij de bestuursmeerderheid. 
De oppositie bestaat uit 8 leden van de 
CVP en 3 SP-leden. Algemeen wordt 
rekening gehouden met het verlies van 
1 zetel van SP en ook 1 zetel van de 
CVP. In elk geval zal geen absolute 

meerderheid worden behaald en zul
len wij opKiieuw een bestuurskoalitie 
moeten aangaan. 

De jjropagandaslag draait op volle 
toeren en onze grootste dank gaat 
naar Eric Samson, de grote draaischijf. 
De plakkersploegen zijn opnieuw pa
raat met de vrouwelijke elementen 
Monique en Rita op kop. 

Rouw te Middelkerke 
Voor enige tijd werd hier ons vroeger 
lid Maurice Verhoeven ten grave ge
dragen. Na een lange en pijnlijke ziekte 
en verblijf in diverse hospitalen is hij 
godvruchtig gestorven. Als gewezen 
sekretaris van het VNV te Ninove is hij 
uitgeweken naar Charleroi waar hij 
jarenlang gewerkt heeft bij de uitgeve
rij Dupuis van Humoradio. Na zijn op 
pensioenstelling is hij hier komen wo
nen. De overledene was een harts-
tnrhtelijk lezer en de auteur van een 

boek bij het Davidsfonds uitgegeven. 
Ook hebtjen wij onlangs onze sympati-
zant Flor Cooremans ten grave gedra
gen in het stemmig kerkje van Wilsker
ke. Afkomstig van Mortsel waar hij 
tijdens de oorlog nog in ereklasse 
gevoetbald heeft met Oude God was 
hij hier als handelsreiziger goed be
kend Een slepende keelziekte werd 
hem fataal. Aan de familie Cooremans 
bieden wij onze innige deelneming aan. 

ULK) 

het stadhuis. Zondag 26 septem
ber worden de sektievergaderin-
gen om 9 u. in hetzelfde stadhuis 
ingeleid. Het einde van de twee
daagse is voorzien rond 18 u. 

De toegang tot alle bijeenkomsten 
en ook tot de diamontage is vrij en 
kosteloos. Wie evenwel een vrij
willige steunbijdrage verleent, ont
vangt verdere informatie over 
Frans-Vlaanderen via de KFV-
Mededelingen: redak<ie en admi
nistratie Luc Verbeke, Vanderhae-
ghenstraat 46, B 8790 Waregem. 

Bankrekening: 469-1003761-50 
van het Komitee voor Frans-
Vlaanderen VZW, Waregem. 
Postrekening: 4019207 Stichting 
Komitee voor Frans-Vlaanderen 
p,a. C. J. M. Emmen, Soesterberg-
sestraat 105, Soest (Nederland). 
Onze redaktie houdt eraan het 
komitee en allen die gedurende de 
voorbije 35 jaar deze „dagen" heb
ben mogelijk gemaakt van harte 
geluk te wensen en dankt de velen 
die zich al die tijd hebben ingezet 
opdat dit stuk Vlaanderen van 
over „de schreve" met verloren 
zou gaan... 

DE BELANGRIJKSTE KLEDINGZAAK 
IN VLAANDEREN 

^^^<Sc«siaai^ 

BIEDT U EEN ENIG VOORDEEL ! 

Bij afgifte van onderstaande bon 
genieten alle lezers van ,,Wlj" 

10%K0RTmG 
op alle getekende prijzen, uitgezonderd 
solden en promotie-artikelen 

Dames-, heren- en kinderkleding 
Rouw- en trouwkledij 

• meester-kleernnaker sinds 1870 
• ruim 1000 m2 winkelruimte 
• grote parking 
• koffieshop met kunstsalon 

BON 
10% 
KORTING 
VOOF 
U! 

10% korting 
voor alle lezers van ,,Wij" 
Naam 
Straat ""• 
Gemeente postnr 
Deze bon is alleen geldig ais hij getoond wordt aan uw verkoper of 
verkoopster Niet aan de kassa ' 

S U C C E S K L E D I N G M E Y E R S 
B O O M S E S T E E N W E G 3 5 - A A R T S E L A A R 

: rik w.rl«ta<i.n VK. » tot 1» uur - vrijitog koopjwavond tot 21 UMt - Mt.ntog v«n 9 tot 1i uw 
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VU-Londerzeel: 
de VU is er voor u! 
De Volksunie van Londerzeel brengt een verkiezingsprogramma naar voor 
zonder pretentie Een realistisch en eerlijk programma, rekening houdend met 
de voorstellen overgemaakt door de plaatseli|ke verenigingen en aangepast 
aan de huidige moeilijke situatie In een fraai uitgegeven brochure wordt het 
programma omstandig aan de bevolking bekendgemaakt De VU zal zich ge
durende de verkiezingsstri jd onthouden van overdreven dure reklame en per
soonli jke aanvallen, en hoopt daarin gevolgd te worden door de andere partij
en. 

Niettemin beschouwde de afdeling het als haar plicht de bevolking van Lon
derzeel te herinneren aan het 6-jarig CVP-bewind, dat gekenmerkt werd door 
immobil isme, gebrek aan dossierkennis en parti jpolit ieke benoemingen 

^m Wij in de Volksunie 

Wat de Itjst betreft, deze wordt aange
voerd door Frans Van Doren sedert 
1959 gemeenteraadslid Per deelge
meente IS de verdeling als volgt Lon
derzeel Centrum 10 kandidaten Lon
derzeel St -Jozef 8 kandidaten Mal-
deren 5 kandidaten en Steenhuffel 
2 kandidaten 

VU-Londerzeel zegt er fier over te zijn 
dat fiaar kandidaten (20 % zijn jonger 
dan 30 jaar) te mogen voorstellen, ko-

VU-lijst Aarschot 
1 Sirrt Verbruggen (Langdorp) 
2 Andre De Samblanx (Langdorp) 
3 Vik Meulenbergs (AarschoO 
4 Eli Goossens (Rillaar) 
5 Mit Van Innis (Aarschot) 
6 Mark De Groot (Aarschot) 
7 Jules Salaets (Aarschoü 
8 Jaak Indekeu (CSelrode) 
9 Adrienne Verbraeken (Langdorp) 

10 Roger Penoey (AarschoO 
11 Fons Michiels (Langdorp) 
12 Jules Roofthooft (AarschoO 
13 Ria Hauquier (Langdorp) 
14 Mauril Wouters (Langdorp) 
15 Ronald Van Neste (Langdorp) 
16 Edward Verlinden (Aarschot) 
17 Edward Alaerts (AarschoO 
18 Fneda Van Brusselt (Langdorp) 
19 Karel Bauwens (AarschoO 
20 Mil Gysemans (Langdorp) 
21 Denis Gioossens (AarschoO 
22 Evrard Bruyninckx (Rillaar) 
23 Maria Van Ouytsel (Langdorp) 
24 Herman Holemans (Aarschot) 
25 Achiel Jacobs (Langdorp) 
26 Chris Ulenaers (Gelrode) 
27 Marcel Van Thielen (Langdorp) 
28 Koen Van Herzeele (Rillaar) 
29 Toon Macken (AarschoO 

De moed zit er in 
te Vorst 
De eerste moeilijke klippen zijn voorbij 
Waar in 1976 de Vlaamse Eenheidslijst 
(met de 4 partijen -l- onafhiankelijken) 
alle moeite van de wereld hadden om 
de 100 peters op de lijst te knjgen, 
daar verzamelde deze keer de Volks
unie alléén 153 petersi 
De CVP — die van geen samengaan 
met de Volksunie meer wilde weten — 
kon de 100 peters met bijeenkrijgen en 
IS een tweede Kiandtekening van een 
gemeenteraadslid moeten gaan 
schooien bij een Franstalige van de 
PSC 
Indien de CVP er een gekozene zou 
doorhialen in Vorst, dan kan men zich 
al voorstellen hoe onafhankelijk en 
Vlaams die zich in de gemeenteraad 
zal kunnen opstellen 
Dank aan allen die zich de ziel uit het lijf 
gelopen hebben om de peters te gaan 
bezoeken Met een speciale vermel
ding voor de mannen van Anderlecht. 
die hierbij een flinke hand toegestoken 
hebben 

Herman Thuriaux, lijsttrekker 

mende uit de verschillende lagen van 
de bevolking Geen pronkfiguren maar 
mensen die zich gewetensvol en on
baatzuchtig willen inzetten voor de 
ganse bevolking van Londerzeel Daar
om de hoofdslogan „De VU is er voor 
U" 

BIJ de jongste nationale verkiezingen 
stemde bijna een op de drie Londer-
zeelse kiezers voor de Volksunie Met 
vertrouwen gaat Volksunie-Londer-
zeel dan ook de verkiezingen tege
moet 

1 Frans Van Doren, 2 Emmee Ver
hulst, 3 Bert Coen 4 Jan Geeroms. 5 
Margaretha Flint, 6 Roger Vermoe-
sen, 7 Paul Van Aken 8 Isidoor Van 
Doren 9 Frans Hofmans 10 Walter 
De Bondt. 11 Rosa De Wit 12 Fons 
Verhasselt, 13 Piet Cloots. 14 A 

ZOCK€RC}€ 
• Vrouw, 31 jaar, wonend in de 
omgeving van Mechelen, zoekt 
werk als bediende of receptionis
te Betrokkene is in het bezit van 
het diploma bureelwerk en kent 
de talen Nederlands en Frans Ze 
heeft noties van Engels (ref 275) 

• Jongeman, 24 jaar. wonend 
te Mechelen, zoekt werk als op
voeder Betrokkene is in het bezit 
van het diploma opvoeder A 2 
(ref 276) 

• Jongeman, 19 jaar, wonend in 
de omgeving van Mechelen, 
zoekt dringend werk Betrokke
ne heeft een diploma van A 3 
mechanika (ref 277) 

• Jongeman, 21 jaar, wonend 
te Mechelen, zoekt werk in grafi
sche bednjven Betrokkene is in 
het bezit van de diploma's lay-out 
zetten en drukken-afwerken, die 
hij behaalde in het hoger onder
wijs Naast Nederlands begnjpt 
spreekt en schnjft betrokkene 
Frans, Engels en Duits (ref 278) 
Belangstellenden kunnen zich tij
dens de kantooruren wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers op het Vlaams-Nationaal 
Centrum, Ontvoenngsplaats 1 te 
2800 Mechelen. of telefonisch op 
het nummer 015-209514 Gelie
ve steeds het referentienummer 
te vermelden 

Groot-Gent 
• 49-jange man, drukker van 
beroep, stempelgerechtigd. gezin 
ten laste zoekt dnngend 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 

uw verzekeringsmakelaar! 
de voordeligste voorwaarden i 

Kantoor 

VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
WONINGBOUW 
SOCIAAL ADVIES 

Willy MICHIELS 
TORLEYLAAN 51 
1511 HUIZINGEN 
TEL 0 2 / 3 5 6 59 30 

waar vlamingen thuis zijn' 

Maria Schiettecatte 15 Hans Al-
brecht 16 Christine Serruys 17 Etien-
ne Van Durme 18 Isabelle Derwa 19 
Daniel Cloots 20 Gilbert De Donder 
21 Betty Rampelbergh, 22 Albert Peli-
caen 23 Jos Lammertijn 24 Jeanne 
Domes 25 Lode De Smet 

VU-lijst Asse 
1 Juul Van Dooren (Asse) 
2 Piet Thomas (Mollem) 
3 Rene Van den Cruyce (Asse) 
4 Martme Van Mileghem (Zellik) 
5 Karel Van den Houte (Mollem) 
6 Joris Van der Borght (Zellik) 
7 Jan Van der Beken (Asse) 
8 Moniek De Vis (Asse) 
9 Daniel Jacobus (Asse) 

10 Lode Plas (Asse) 
11 Rogier Verhaevert (Asse) 
12 Godfried Durnez (Asse) 
13 Jean Mattan (Asse) 
14 Pol Van de Ven (Asse) 
15 Willy Pauwels (Asse) 
16 Monique Vandenbruaene (Asse) 
17 Karel D'Hauwers (Asse) 
18 Jean Marie Van Droogenbroeck 

(Bekkerzeel) 
19 Jozef Vandeplas (Zellik) 
20 Jan Merens (Mollem) 
21 Jempi Roosens (Mollem) 
22 Petrus Schutz (Mollem) 
23 Lieve Van Lent (Mollem) 
24 Frans Van Rossem (Mollem) 
25 Willy Van Hoefs (Asse) 
26 Dirk Vrijders (Asse) 
27 Karel Beeckman (Zellik) 
28 Eugeen Van den Broeck (Asse) 
29 Lode Pletinckx (Asse) 

VU-lijst Herent 
1 Willy Kuijpers (HerenO 
2 Roger Overloop (Veltem-Beisem) 
3 Martme Swaelens (HerenO 
4 Jef Bisschop (Winksele-Delle) 
5 Roger Castelein (VeltemBeisem) 
6 Armand Van Laer (Winksele) 
7 Jos Bex (Veltem-Beisem) 
8 Monique Oostvogels Van Steenbeeck 

(HerenO 
9 Olaf Verbeke (Winksele) 

10 Walter Callewaert (HerenO 
11 Bernadette Cranickx-Falepin 

(Veltem-Beisem) 
12 Cynel De Boeck (HerenO 
13 William Vanhorenbeek (HerenO 
14 Kris De Vadder-Haesendonck 

(Winksele) 
15 flor Pollers (HerenO 
16 Jan De Haeck (HerenO 
17 Johan Somers (Veltem-Beisem) 
18 Ludo Van Lent (HerenO 
19 Hilda Favos (HerenO 
20 Luc Geleyns (Winksele) 
21 Paul Zonderman (HerenO 
22 Marleen Schouteden (HerenO 
23 Willy Verbiest (Veltem-Beisem) 
24 Karel Vander Mueren (Winksele) 
25 Rik De Deken (HerenO 

VU-leden op 
Bekkevoortse 
„Vooruit '82" 

Volksunie-Groot-Bekkevoort heeft 
haar steun toegezegd aan de lijst 
„Vooruit '82" 

De Volksunie wil als pluralistische 
partij deelnemen aan de lijst „Vooruit 
'82" Het programma dat door VU-
leden werd ontworfjen, kan de VU-
afdeling dan ook ten volle onderschrij
ven 

„Vooruit '82' wil bijdragen tot een 
vernieuwend gemeentelijk beleid, 
waarbij nieuwe visies en inzichten aan 
bod kunnen komen, o m op het vlak 
van de omgevingszorg (milieu), het 
verkeer (kindvriendelijk), het gezins-
jeugd- en kultuurbeleid, de welzijns
zorg (echte integratie van gehandicap
ten) De nadruk leggen op dingen die 
met veel hoeven te kosten 

Volgende VU-leden namen deel aan 
de verkiezingen op de lijst Vooruit 
'82" 1 Leon Laeremans 4 Jos Jon-
ckers 5 Mieke Peefers-Jordens 6 
Roel Baets 8 Roel Claes 9 Paul 
Delvaux 10 Andre Vanthienen 

BRABANT 
SEPTEMBER 

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 LEUVEN- VU-verkiezingsbal om 20 u 30 in zaal 't Bad, Martela-
renlaan te Kessel-Lo Inkom 50 fr 

25 SCHEPDAAL Verkiezingsbal van volksvertegenwoordiger Jef 
Valkeniers, om 21 uur in zaal „Select", station Zanger SalimSeg-
hers en zijn orkest Ingericht ten voordele van Volksbelangen 
Inkom 120 fr, voorverkoop 100 fr 

25 DWORP. Mossel- en fnetfestijn - Davidskornuiten Van 17 u 30 
af in zaal Ons Huis, Vroenenbosstraal Ook op 26/9 van 12 uur af 

25 GROOT-BIJGAARDEN 6de Breugelfeest van Volksunie-Volks
belangen Vanaf 18 uur in 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 

26 VILVOORDE-PEUTIE: VU-spagettifeest in de parochiezaal „Fau
bourg", Hovenierstraat te Vilvoorde Van 13 uur af 

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 DWORP: Jaarlijks Vü-mossel- en frietfestijn in zaal Ons Huis, 

^ Vroenenbosstraal Van 17 u af, ook op zondag 3 oktober van 12 
uur af 

2 ST -MARTENS-BODEGEIVI. 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 Dnve-
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 we' ' " Om 20 uur in 't 
Schuurke 

8 BRUSSEL: Groot mosselfestijn in drankhuis Viking Arduinkaai, 5 
Ook op 9 en 10/10, telkens van 12 uur af, ten gunste van 
verkiezingscampagne VU-Brussel-stad 

16 BRUSSEL: Aktie „Blokkade van Ternat" GB „Buigen" of „Bar
sten" Organizatie TAK Vertrekuren en ml 02/2424599 

^of Un C'cntjoorn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

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

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Vlaams Kruis - Druivenstreek 
Wie mee wil werken aan de 14-daagse 
van het Vlaamse Kruis „Veilig Ver
keer" in de Druivenstreek, kan zich 
wenden tot Dirk Hiers, Langeweg 32 te 
Overijse (tel 6539162) en Michel 
Desmet Jezus-Eiksesteenweg 48 te 
1990 Hoeilaart (tel 6570429) 

VU-lijst 
Kampenhout 
1 Marie-Louise Thiebaut (Berg) 
2 Jozef Schoevaerts (Berg) 
3 Liesbet Merckx (Berg) 
4 Willem Vanderhulst (Nederokkerzeel) 
5 Eddy Wouters (KampenhouO 
6 Jan Degreef (KampenhouO 
7 Enk Cabuy (Nederokkerzeel) 
8 Georges Verstraeten (Berg) 
9 Maria Lebrun-Van Obbergen (Berg) 

10 Hendrik Quisthoudt (Berg) 
11 Oktaaf Van Steenkiste (Berg) 
12 Ella De Roover-Van Cleemputte (Berg) 
13 Walter Talboom (Nederokkerzeel) 
14 Hendrik Festraets (KampenhouO 
15 Paula Van Israel-Houtput (KampenhouO 
16 Daniel Azijn (KampenhouO 
17 Adeline Vercammen (Berg) 
18 Roger Swillen (Berg) 
19 Mare Schoevaerts (KampenhouO 

Rouw bij 
VU-Anderlecht 
Op 11 augustus II, overleed mevrouw 
Maria-Sylvia van Waeyenberge, moe
der van onze vrienden Wilfr ied, Pol 
en Herman de Henau. Moeder de 
Henau was een kranige, overtuigde 
Vlaamse vrouw, die haar eigen aard 
in Brussel is trouw gebleven. 
Z i j zal dan ook in onze herinnering 
verder blijven leven. 
Aan de families de Henau en van 
Waeyenberge, onze innigste deelne
ming. 

Namens het bestuur, 
Reimond Ronge 

VU-lijst 
Roosdaal 
Zes jaar lang hebben wij in de Roos-
daalse gemeenteraad en het O C M W 
een opbouwende politiek gevoerd ten 
bate van onze gemeenschap 
Na het sukses bij de vonge gemeente
raadsverkiezingen staan we opnieuw 
klaar met een groep bekwame en 
entoesiaste mensen om het nu noc 
beter te doen „Hou van RoosdaaM". 
daarom onze inzet' 
1 Jef Wauters, 2 Frans Seghers, 3 
Rene Eylenbosch, 4 Georgette De 
Nul-De Weerdt. 5 Linda De Dobbe-
leer-V d Eede. 6 Greet Verschelde 7 
Jos De Backer, 8 Roger De Mesmae-
ker, 9 Agnes De Loof, 10 Roger 
Verdickt, 11 Kamiel Van Herrewe-
ghen, 12 Gust Van Vaerenbergh, 13 
Maurice Chnstleven. 14 Edmond Eve
nepoel, 15 Roger De Leeuw, 16 Jean 
Van de Gucht, 17 Jeanne Cautaerts, 
18 Jan Van den Nest, 19 Vik Col-
paert, 20 Michel Segers, 21 Rachel 
Stassijns-Heyvaert 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

lustrerie 

Openingsuren: 

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

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

Zaakvoerder 

Stdf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 
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Wij in de Volksunie 
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lepel & vork... V 
Café Het Vlaams Huis 

bi) Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel. 011-79.70.84 
Kom ès binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54.4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60. LEUVEN. 
Tel.: 016-22.86.72. 
Kon. Astridlaan 85, KONTICH. 
Tel.; 031-57.30.32. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel.: 02-218.74.89. 
Brugse Baan 1. HULSTE. 
Tel.: 056-71.15.36. 
Grote parkeerterreinen, zalen vrij 
voor feesten, banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van 't vat, Levende Water Tonis-
steiner Sprudel, goed en goed
koop eten 

bulthmtp 
poggenpohl 

e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 

2000 Antwerpen 
Tel. 03-230.07.72 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen. 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop. 
elke vrijdag van 17 tot 19 u. 

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

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel. 091-67.57.12 

• • ü 1910-1980 ' ^ • ^ -^ 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond 
dinsdag 

Lokaal 

„T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
Da famiiiazaak mat tradilia. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.3246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel W'tmannstraat 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. 

Holel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers. alle komfort 
Heidebaan 98. 1850 Gnmbergen Tel 02-252 02 40 
Rest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week, suggesties van de chef -I- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Banketbakkerij 
ANTWERPlA 

Geraardsbergsestraat 38 "Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

DE PUS 
GEBROEDERS 

Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEtVl 
Tel 052-21.16.06 
Algemene voeding, bieren, wijnen, 
likeuren Rechtstreeks invoer Duit
se en Franse wijnen 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken U ' 
Demokratische prijzen 
Uitgelezen dienstbetoon 
Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 03/481 88.41 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle leesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

-Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/2374572 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Scfioten. 03/658.41.76 

Wi | verzorgen al uw feesten. 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30 06 53 

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

T e l . 0 1 5 - 5 1 . 6 6 . 5 4 
Spec ia l i t e i t : Pa l ing in 't G r o e n 
E igenaar -u i tba te r M a r i n a en K a m i e l De R o o v e r - V a n W e s e -
mael 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

LIMBURG 
SEPTEMBER 

25 AS: Groot verkiezingsbal ..Lijst Truyen" om 20 u. 30 in zaal 
„EIckerlyc" Inkom 49 fr 

29 TESSENDERLO: Kursus „Bloemenschikken" om 20 uur in zaal 
Belvedere, Eersels 137. Org.. PVV. 

OKTOBER 
1 GENK: VU-meeting in zaal Rembrandt, Europalaan, om 20 u 30 
1 STEVOORET: VU-bal in Sterhof om 20u. 30. Met D J . Happy 

Sound. 
9 KERMT: Balfeest van het St.-Maartenfonds, om 20 u in zaal Ker-

meta, Diesterweg Het feest der oud Vlaams-Nationalisten. 

Nieuw bestuur 
bij VUJO-Genk 
VUJO-Genk kreeg op zijn jongste 
vergadering een nieuw bestuur Voor
zitter Jan Jambon, Richter 3. onder
voorzitter Dirk Keunen, Blookbergstr 
1, sekretans Renè Paruys, Camenio 5, 
penningmeester Rietta Daniels, Ca-
merlo 5, vorming, aktie en propaganda 
Bruno Londers, Reinpadstr 13/3. Lie
ve Hendnks, Dieplaan 21/10 en Rietta 
Daniels Camerio 5 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT : G E L E G E N H E I D S G E B A K 

Be rgense S t e e n w e g 1123 
1070 A n d e r l e c h t 

Jaarlijkse herdenking 

Herman Van den Reeck 
Op zaterdag 25-9 om 19 u. in de St-
Annakerk te Borgerhout (Goedendag-
straaO een gedachtenisviering voor 
allen die zich hebben ingezet voor het 
welzijn van de Vlaamse gemeenschap. 
Voorganger is prof. kan. Herman Mer-
tens van de Kat. Univ. Leuven, die ook 
de homilie houdt. 
Op zondag 26 september van 11 u. tot 
12 u. te Antwerpen, op het erepark van 
de begraafplaats „Schoonselfiof", een 
bezinningsstonde met samenzang, 
bloemenhulde en een toespraak door 
lic. Dirk Stappaerts, burgemeester van 
Borgerhout. Het is immers de laatste 

maal dat Borgerhout als zelfstandige 
gerrieente een van haar grote zonen 
kan huldigen. Samenkomst aan de 
ingang van het kerkhof om 10 u. 45. Bij 
ongunstig weer houden wij de bezin
ningsstonde in de wachthal, waarna wij 
de bloemen gaan neerleggen op het 
graf van Herman 

U kan deelnemen aan de bloemenhul
de door storting van 100 fr. op de 
bankrekening nr. 407-3051171 -25, Ko-
mitee Heran Van den Reeck te Borger
hout Vergeet uw naam of naam van 
uw organizatie met te vermelden! 

ZCXK€RC1€ 
• Jonggehuwde bediende met 
een jaar ervaring als stagiair bij 
het Ministene van Verkeer en in 
het bezit van een diploma van de 
Hogere Beroepsschool voor 
kantoorwerken, zoekt een nieu
we betrekking in het Brusselse of 
ten westen ervan Voor ml dr J 
Valkeniers, volksvertegenwoor
diger, 02-5691604 

• 20-jarige ongehuwde met 
reeds een paar jaar ervaring als 
kantoorbediende, in het bezit van 
diploma kantoorwerken (hogere 
beroepsschool) zoekt een ge
paste betrekking in het Brusselse 
of ten westen ervan Voor ml tel 
Dr Valkeniers, volksvertegen
woordiger, 02-569 16 04 

• 46-jarige man met 22 jaar 
ervanng als loodgieter zoekt een 
betrekking als magazijnier of on-
derhoudsman in het Brusselse of 
ten westen ervan Voor inlichtin
gen tel 02-56916 04, Dr J Valke
niers, volksvertegenwoordiger. 

• 18-jange ongehuwde vrouw 
met diploma van hoger secundair 
beroepsonderwijs-bureelwerken 
zoekt een betrekking in het Brus
selse of ten westen ervan Voor 
inlichtingen Dr J Valkeniers, 
02-5691604 

• Afgestudeerde in 1981. met 1 
jaar ervaring Cm stagekontrakO 
als daktylo Ned -Frans en begrip
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, 02-56916 04 

• Jongedame, omgeving Me-
chelen, zoekt werk als tweetalige 
( N - n 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. 

• 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 
Somers op het Vlaams-Nationaal 
Centrum, Ontvoenngsplein 1, te 
2800 Mechelen, of telefonisch op 
het nummer 015-20.95.14. Gelie
ve steeds het juiste referentie-
nummer te vermelden. 
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26 m Gemeenteraadsverkiezingen '82 

Vervolg van biz. 9 

Vrij van 
geestelijke verknechting 
Zo gaan wij als ongewapende 
Vlamingen naar de gemeentever
kiezingen op een ogenblik dat de 
bevolking zich angstig afvraagt 
hoe lang het offensief van de krisis 
nog zal woeden Zich afvraagt of 
de inlevering, de matiging, de 
werkloosheid wel enig duurzaam 
effekt zal opleveren 
Vermoedend dat wij in Vlaande
ren er wellicht behoorlijk uit zou
den kunnen komen als wij maar 
eendrachtig, koppig en doelbe
wust, samen aan het werk zouden 
kunnen schieten om het onheil af 
te weren 

Dit veronderstelt een grote zin 
voor maatschappelijk engage
ment, luisterbereidheid, gemeen
schapszin maw echte demokra-
tie in volksnationale zin 
Deze mentaliteit moet groeien 
vanuit de gemeenten, de basisele
menten van de politieke struktuur 
WIJ moeten in de praktijk de voor
vechters zijn van meer openheid, 
meer oprecht pluralisme 
Mijn ervaring in de Vlaamse Rege-
nng leert mij dat Vlaanderen alles 
te winnen heeft bij het ontluiken 
van een nieuwe politieke kuituur 
waarbij meer eerlijk respekt wordt 
opgebracht voor de verscheiden
heid op voorwaarde dat de wil tot 
samenwerking aanwezig is 

De stuwing om deze nieuwe poli
tieke kuituur tot leven te wekken 
zal in de allereerste plaats van de 
Volksunie moeten én kunnen ko
men 

Tot wat de cynische machtspoli
tiek op lokaal en provinciaal vlak in 
Vlaanderen geleid heeft weten wij 
sinds lang 
Welk ontstellend beeld van ver-
kramptheid, slaafsheid, geestelijke 
impotentie kijkt ons aan uit een 
analyse, zoals de studie van Mieke 
Van Haegendoren'^ (zie vorig 
nummer „Wij") 
Wanneer wij ons de vraag stellen 
hoelang de Vlamingen de slakke-
gang van hun groei naar zelfstan
digheid nog zullen aanvaarden, 
dan IS daar het antwoord 
Zolang wij in Vlaanderen de gees-
telijk-politieke feodaliteit zullen blij
ven aanvaarden die zowel op ge
meentelijk ais op provinciaal als op 
centraal vlak heerst 
WIJ willen een vrij Vlaanderen 
maar dan een Vlaanderen dat vrij 
IS zowel van uitwendige als van in
wendige knevelarij 

W I J zingen „De boeien los, de 
banden breekt" Dit weze onze 
leuze maar niet alleen tegenover 
het unitaire België, ook tegenover 
de klem-Vlaamse geestelijke ver
knechting De strijd hiertegen be
gint op de gemeente, in het ge
meentebestuur 
Ook in die zin is een vrij Vlaande
ren de inzet van 10 oktober' 

FOTO STUDIO DANN 

De prachtige zaal van „de Singel" was afgeladen vol Hier een beeld 
op een deel van de zaal Zelfs op de trappen zaten tientallen mensen 

De kleinkunstgroep „Zakdoek" zorgde andermaal voor een glans-
prestatie Een welkome en ludieke afwisseling tussen de toespraken 

Voorzitter Vic Anciaux: 

Gemeentepolitiek is ook nationaal 

Kong'e''\.üorz'tt('r Fr,ms Kuijpers lid van het partijbestuur en Ant
werps voorzitter, leidde dit verkiezingskongres feilloos 

De ministers en de politieke lei
ders van de regeringspartijen 
moeten ofwel gewetenloze ke
rels zijn, ofwel groteske kome
dianten, ofwel alle voeling met 
het volk verloren hebben, om te 
durven beweren dat de gemeen
teraadsverkiezingen niets te ma
ken hebben met de algemene 
politiek. Zelden is het beleid van 
de regering zo vervlochten ge
weest met al wat aan bod komt 
bij de gemeenteraadsverkiezin
gen. 
We leven immers in onze ge
meente niet op een eiland. De 
mensen die we willen interesse
ren voor het gemeentebeleid, die 
we erbij willen betrekken, zijn 
dezelfden die het slachtoffer zijn 
van de blinde, asociale en anti-
Vlaamse Belgische politiek. 
Alle gegevens en cijfers wijzen 
erop dat Vlaanderen, met een 
voor iedereen draaglijke inspan
ning, in staat zou zijn het hoofd te 
bieden aan de krisis van vandaag 
en de uitdagingen van morgen. 
De werkkracht van onze arbei
ders, de kreativiteit van onze 
kleine en middelgrote bedrijven, 
de zin om te ondernemen en te 
sparen als het ware in l\et karak
ter van ons volk geplant, de gun
stige ligging van Vlaanderen, aan 
de zee en aan de beloftevolle 
delta van de grote stromen, de 
eeuwenoude Vlaamse kijk op de 
wereld- het zijn allemaal troeven 
in onze hand. Als er de jongste 
maanden een verbetering te zien 
is, wat de konkurrentiekracht van 
de ondernemingen betreft, dan is 
deze weer te vinden in Vlaande
ren. 

Al deze positieve elementen, al 
deze troeven baten echter niet. 
Omdat we ze niet kunnen uitspe
len. Omdat we met de handen 
gebonden moeten aanzien hoe 
de wezenlijke substantie zelf van 
ons volk aftakelt en meegesleurd 
wordt in de unitaire draaikolk. 

Ergernis 
De jongste berichten over de 
Waalse staalindustrie bevesti
gen wat de Volksunie reeds en
kele jaren heeft voorspeld. 
Namelijk dat de vele miljarden 
hopeloos vergooid worden in 
een bodemloze put. Nu moet 
zelfs de direkteur van Cockerill-
Sambre toegeven dat hij niet is 
geslaagd. Vandaag wijzen de cij
fers uit dat Cockerill-Sambre on
danks al deze miljardenhulp het 
faillissement nabij is. Miljarden 
die voor het grootste deel voort
komen van Vlaamse arbeid. Mil
jarden die we in Vlaanderen ont
beren om bepaalde Vlaamse be
drijven tijdelijk over een gevaar
lijke klip te helpen en om het zo 
dringend noodzakelijk nieuw in
dustrieel beleid te starten en uit 
te voeren. 

Intussen vernemen we dat de 
miljardensubsidiëring naar Wal
lonië volgens de EEG rustig kan 
voortgaan terwijl Vlaanderen 
moet toezien. 
Intussen wil deze regering het 
Fonds voor Industriële Vernieu
wing opdoeken en alzo Vlaande
ren verhinderen een kleine mo
gelijkheid te gebruiken om enke
le schamele kompensaties te 
krijgen. 
Intussen beslist de centrale re
gering de eerste en determine
rende uitgaven te doen die zullen 
leiden tot de koop van F16-vlieg-
tuigen voor meer dan 40 miljard, 
alleen maar om enkele Waalse 
lobby's genoegen te doen. 
Intussen kan de brave Vlaming 

inleveren en definitief verarmen, 
zonder enig uitzicht op verbete
ring, zonder hoop op de toe
komst. De jongerenwerkloosheid 
grijpt dringend en gevaarlijk 
rond vooral in Vlaanderen. De 
gepensioneerden en zieken wor
den zwaar getroffen, ook in 
Vlaand^en. 
Dit ergert me vreselijk. Dit treft 
me onuitstaanbaar Dan zeg ik tot 
de verantwoordelijken van de 
CVP en PW: „Uw politiek is 
meer dan fout, meer dan slecht, 
ze is bedrieglijk en volksmislei
dend! Waar blijft de federalize-
ring van de 5 nationale sektoren, 
waarover ge een jaar geleden de 
mond vol hadt? Het was blijk
baar een schijnheilig vertoon in 
het licht van de nakende verkie
zingen. 
Mijnheer Verhofstadt weegt on
beschaamd met 2 gewichten 
wanneer hij enkele miljoenen 
subsidies aan Vlaamse bedrijven 
aanklaagt, maar met gesloten 
mond en ogen de verloren miljar
densubsidies naar Wallonië 
goedkeurt!" 
Geërgerd en ongeduldig, omdat 
de tijd dringt, eisen wij voor ons 
volk, zowel de bevoegdheden op 
sociaal-ekonomisch vlak om een 
eigen aangepast beleid te kun
nen voeren, als de eigen financië
le middelen en instrumenten op. 
Hiermee bedoel ik dan vooral de 
splitsing van het wetenschappe
lijk onderzoek, de prototypes en 
de openbare kredietinstellingen. 
Hiermee is echter de kous niet af 
Ondanks de ultraliberale maatre
gelen die de gezinnen in 1982 
ongeveer 140 miljard armer heb
ben gemaakt ten voordele van 
het bedrijfsleven, is er blijkbaar 
nog lang geen klimaat van ver
trouwen gegroeid. De toekomst
gerichte investeringen blijven uit. 
Een grotere tewerkstelling is nog 
op verre na niet in het zicht. 
De Volksunie betreurt ten zeer
ste dat de Regering totaal ver
waarloosd heeft een sociale kor-
rektie aan te brengen aan het 
soberheidsbeleid. Een sociaal 
korrektief dat een garantie zou in 
houden dat al de geleverde gel
den zouden omgezet worden ten 
dienste van de gemeenschap. De 
maatregelen van de regering in 
dit verband noemen wij een la
chertje. 

De Volksunie zou willen dat het 
sociaal overleg daarvoor zou ge
bruikt worden. Zo zou onder 
meer de struktuur van de onder
neming moeten veranderen om 
de werknemers een groter kijk
en inspraakrecht te verzekeren 
Om hen het uitzicht te bieden 
mee te kunnen profiteren van 
hun eigen inspanningen. 
Het noodzakelijk vertrouwenskli-

maat en de consensus over een 
gestruktureerde en vrijwillige so
lidariteit onder de verschillende 
geledingen van ons volk, ontbre
ken volledig. Ze zijn nochtans 
best te bereiken binnen de 
Vlaamse kontekst. Binnen de 
Belgische kontekst is dit onmo
gelijk. Dit is de Vlaamse tragedie. 

Een ontstuitbare 
Volksunie 

Bij de verkiezingen van 10 okto
ber gaat het om de gemeentera
den, maar het betreft dezelfde 
mensen. 
Als zij vernamen, als de midden
standers het moeilijk krijgen, als 
de ondernemingen over kop 
gaan, dan wordt ook het gemeen-
televen bedreigd. Als daarenbo
ven de gemeenten, verplicht zul
len zijn, door de politiek van de 
regering, de gemeentebelastin
gen te verhogen dan worden 
weer opnieuw dezelfde mensen 
getroffen. 
De centrale Belgische politiek en 
de gemeentepolitiek zijn onont
warbaar verbonden. 
Met genoegen kan ik u trouwens 
verzekeren dat de Volksunie een 
schitterende uitslag mag ver
wachten. 
Zelf hebben we voor enkele 
maanden een opiniepeiling ge
daan waaruit een winst voor de 
VU bleek van 3%. Sedertdien 
heb ik gedeeltelijke resultaten 
kunnen opvangen van nog ande
re opiniepeilingen, die steeds de
zelfde opgaande trend voor de 
Volksunie aantonen. Bij parle
mentaire verkiezingen zou onze 
Vlaams-nationale partij vandaag 
de 2de sterkste partij in Vlaande
ren zijn. 
Na 10 oktober zal de Volksunie 
geroepen worden om in heel wat 
gemeenten van Vlaanderen mee 
de volle verantwoordelijkheid op 
te nemen. 
Onze partij staat zowel organiza-
torisch, ideologisch als program
matisch klaar en paraat om deze 
verantwoordelijkheid te dragen 
en uitstekend te vervullen. 
Al te vaak is er geen sprake van 
dienende macht, maar is het be
stuur misgroeid tot een pijnlijke 
en dwingende druk. De macht om 
de macht leidt tot het misbruiken 
van de macht. Vele Vlaamse 
mannen gaan eronder gebukt, 
met het hoofd tussen de schou
ders. We moeten hen leren de 
kop terug op te steken als vrije, 
bewuste Vlamingen. 
Een Vlaams-nationale gemeen-
tenbond als waarborg voor 
Vlaamse welvaart, tegen Belgi
sche armoede! 

Aan de slag nu! In volle vertrou
wen. Samen zijn we onstuitbaar! 
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Wij in de Volksunie 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21.22.48 

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

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel. 582.14.41 

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

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

Platteau-Lievens, 

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 

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

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

TEL. 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panoranna 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 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45, 1000 Brussel 

Tel.: 511.61.33 Privé: 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. 02-582.13.12 

HAGO 
Sanitair en plastiek. 

Merchtemsestwg. 36, 
1810 WEMMEL 

Tel. 460.04.10 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 

Tel. 015-71.12.40 

[ W i l 
Littoral TE 

OOSTDUINKERKE 
' ^ uitgebreide keus bemeubelde villa's - appart. - en studio's 

in alle priisklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto's 

LEOPOLD ll-LAAN 1205 
8*51 OOSTDUINKERKE 
TEL.05«/I1.26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

poggenpohi 
e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 
Belgiëlel 66, 
2000 Antwerpen 
Tel:. 03/230.07.72 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel.: 03/353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

TETRONIC 
vervaardigt en plaatst elektronische 

ALARMSYSTEMEN 
anti-brand en -inbraak; talrijke referenties. 
Den Eeckhofstraat 2, 2520 Edegem-Antwerpen. 
Tel. 03-440.26.86. Bestek op aanvraag. 

Wij 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 -1- M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 428 
1760 RCX)SDAAL 

Tel. 054-33.06.87 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel. 053-21.36.36 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel. 091-62.51.42. 

Alle voor land- en tuinbouw. 

i;«ii i l i i . ' t« 
EN BROEKEN 

moeilijke maten,/f*^ 
/akkundige retouche ' 

nccttcr kleermaker / i 

Vermees Ĉ -̂
D 

IJ.Il..|l,.,J:..|IUH.«I.V.'iJ,..J.'l^l.,UI.:i 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 

Boekhouding — 

Over het ganse 

Fis 

land. 

kalitelt en 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel. 02-251.11.36 

vennootschapsstichtingen. 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzetlelaan 56c brugge 
050/35/4 04 
baan brugge-korlrijk 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vljfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57. 

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

• Jonge dame, licentiate aard
rijkskunde, zoekt een passende 
betrekking. 

Voor inlichtingen zich wenden: 
O. Van Ooteghem, senator, A. 
Lonquestraat 31,9219 Gentbrug
ge, tel. 091-30.72.87. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkv\/eg 8, 

1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054-33.37.56 

Drukkerij A.D.B. 
Kerkstraat 222 

Grimbergen-Humbeek 

Alle drukva/erken 

Tel. 02/269.50.80 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 24, 9328 dendermonde schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 42.39.16 

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

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

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31.13.76 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel. 03-216.34.16 

• Vlaming verhuurt te Brussel 
twee grote gemeubelde studen
tenkamers elk voor 2 personen in 
Galiaitstraat 99 te Schaarbeek 
(omg van Soc. School. Poststr.: 
St.-Lukas. VI. Ekon. Hoge School; 

Techn. Inst. Kard. Mercier; Mu-
ziekkoncJ. Pnjs 5.900 fr. (cv., 
eiektr.. w. -I- k. water, frigo in-
begr). Bevragen bij Lammens, 
Hoogstr. 106, 9308 Hofstade 
(AalsO. 
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28 m\ Mensen van bij ons 

Davidsfonds heeft nieuw 

algemeen sekretaris Norbeit D'Hulst: 

Vlaamse (strijd)beweging 
andermaal aanwakkeren..." 

LEUVEN — „Het Davidsfonds is niet altijd voorgegaan maar 

' heeft wel onverminderd aan de spits gestaan van de Vlaamse 

Beweging. Het is onze taak zulks vol te blijven houden zolang 

er geen behoorlijke staatsstruktuur is afgedwongen. Het is 

zeker niet zo dat wij momenteel, na de hevige Egmontperiode, 

ingesluimerd zouden zijn; we werken zeer aktiefin het sociaal-

ekonomisch krisiskomitee. O 

We moeten vandaag met kracht waarschuwen voor de onlangs 

vooropgesteld liberale opties inzake het kultureel beleid. Het 

gevaar van veerdere „verdallassing" is zeer reëel Zeker als 

blijkt dat de kuituur in verregaande mate te grabbel gegooid 

wordt aan de commercializering. (...) 

In de sociaal-kulturele wereld, in het vormingswerk, is er mis

schien wel met de jaren weinig gedaan om wildgroei te belet

ten. Maar het zou flagrant verkeerd zijn in een reaktie daarop 

meteen de subsidiekraan potdicht te draaien. Vrijwilligerswerk 

behoeft ook een gedegen professionele ondersteuning, wil het 

zelf professioneel kunnen werken. CJ 

Het Davidsfonds heeft op zijn jongste kongres nog gepleit 

voor meer participatie van de ingezetenen in het gemeentebe

leid om meer welzijn te bereiken. Getrouw aan onze stelling om 

ook een duidelijk DF-standpunt te vertolken bij brandend-ak-

tuele politieke gebeurtenissen mag men een Davidsfonds-stel-

lingname omtrent de tien oktober-verkiezingen verwachten...' 

Vlaanderen grootste sociaal-kul
turele ledenverenjging, zoals het 
Davidsfonds zichzelf in een bro
chure aanprijst, heeft sinds begin 
deze maand een nieuwe nationa
le sekretaris: leraar Norbert 
D'Hulst, afkomstig uit Maarkedal, 
nabij Ronse. Lid van het Davids
fonds sinds zijn dertien jaar, 
maar evenwel geen DF-er die 
naam maakte op gewest- of 
gouwniveaus. Ook voorheen 
geen lid van het hoofdbestuur of 
andere toporganen. D'Hulst was 
wel in zijn streek aktief in het so-
ciaal-kultureel leven. Een telg 
van de studentenkontestatie 
Leuven-Vlaams ('65-'68) die zijn 
idealen niet alleen is trouw ge
bleven — wat een prestatie op 
zich zelf is — maar ^die ook 
zonder veel bravour, én aan de 
veelgeroemde basis, hard is bli j
ven werken. In het onderwijs. Die 
inmiddels de vrije ti jd tenvolle 
benutte voor persoonlijke bij
scholing. Na een buitenlands uni
versitair ommetje in Parijs heeft 
romanist D'Hulst menige intel-
lektuele verrijking — dienstig 
voor intellektuele vrijheidsbele-
ving — op zijn studaxpalmares 
geschreven. Een veelbelezen 
dertiger. 

Hij zegt het zelf allemaal niet met 
deze woorden. In een gesprek is 
hij eerder gereserveerd over die 
persoonlijke jarenlange (stille)-
prestaties. De Davidsfondslei-
ding blijkt ze wél gehonoreerd te 
hebben met het toevertrouwen 
van de topfunktie in het grootste 
Vlaamse Fonds, dat einde vorig 
jaar precies 73.722 leden telde. 
7.000 bestuursleden, bijna 700 
lokale afdelingen. Dat goed is 
voor nagenoeg 6.000 sociaal-kul
turele aktiviteiten op één jaar. 

We herinneren ons dat de stu
dent Norbert D'Hulst op zijn stu-
dax-eigen wijze aktief heeft deel
genomen aan de woelige studen
tenkontestatie van '65 tot '68 in 
Leuven. Het was onder meer 
prettig samen te werken met hem 
bij de redaktie van de toen veel
besproken Dosfelbrochure over 
„Informatie en Demokratie" waarin 
D'Hulst het gedachtengoed van 
voorzitter Jean Schwoebel van 
het komitee van redakteurs van 
„Le Monde" niet alleen getrouw 
vertaalde maar ook geëngageerd 
verwoordde in funktie van de 
dreigende opinieversmachtende 
perskoncentraties die op dat mo
ment ook in het Vlaams perswe
reldje dreigden. 

Nu is deze intellektuele kontes-
tant de eerbiedwaardige nationa
le sekretaris geworden van de 
nog meer eerbiedwaardige van 
de allergrootste der Vlaamse 
fondsen. 
— Norbert D'Hulst. „Ik stond 9 

jaar in het onderwijs in het Ouden
aardse. Ik had er veel vrienden. 
Het was niet gemakkelijk om de 
mutatie naar de Blijde Inkomst
straat in Leuven voor definitief te 
nemen Voor nauwelijks één orga-
nizatie zou ik zulks aandurven; 
uiteindelijk gaat het ook om een 
stuk leven van mij. Voor het Da
vidsfonds heb ik het toch wél 
gedaan; zeer bewust met verre
gaand entoesiasme 
Ik heb onverminderd achter de 
ideeën van deze sociaal-kulturele 
organizatie gestaan 
Het Davidsfonds heeft immer als 
grote leuzen gehandhaafd voor 
godsdienst taal en volk 
Allereerst is er de trieste ervaring 
dat we leven in een tijd van kil ma
terialisme. De „ontkerkelijking" 

heeft ook bij ons veel mesnen in 
een individuele krisis gestort Men 
moet dat niet loochenen Ik sta 
volkomen achter het jarenlange 
streven van het Davidsfonds, om 
vanuit de kristelijke visie een ant
woord te formuleren op de pran
gende vragen die op onze mensen 
in deze krisistijd worden afge
vuurd, die onze gelovige gemeen
schap pijnigen. 
Wat de aloude taal-bekommernis 
betreft kreeg ik op 9 jaar een 
ferme prikkel Ik was op vakantie 
bij Vlaamse vrienden in Ronse. 
Kijken in albums van „Artis" On
der meer in een voor mij weinig 
begrijpelijk eksemplaar met de 
Franse titel „Papillon". Waarom 
moest dat? BIJ Vlaamse vrienden? 
Och, dat klinkt toch zoveel scho
ner in het Frans.. Daarom mis
schien ben ik flamingant gewor
den. En tegelijkertijd ook roma
nist... 
Er zijn ook nog andere jeugderva
ringen geweest Ik was op het 
kollege m Ronse van '59 tot '65 
Het was precies de periode dat 
getracht werd de taalgrens vast te 
leggen Voor deze streken is de 
taalproblematiek nog immer niet 
uitgespeeld: zolang er geen defini
tieve en behoorlijke staatsgrens 
tussen Vlaanderen en Wallonië is 
uitgetekend. 
Vandaag ben ik blijvend van oor
deel dat bundeling van Vlaamse 
krachten noodzakelijk is om onze 
ontvoogdingsstrijd tot een goed 
einde te brengen. 
De rol die het Davidsfonds daarbij 
kan (blijven) spelen vind ik enorm. 
In die zin wil ikzelf een impuls 
toedienen " 
— In het sociaal-kultureel leven 
van Vlaanderen valt de stuwende 
kracht van het Davidsfonds niet 
te miskennen. Ook niet op barri-
kades van de Vlaamse beweging. 
In de Leuvense Blijde Inkomst
straat werkt een vaste staf van 
30 mensen. Die heten dienstig te 
zijn om het werk van duizenden 
vrijwill igers professioneel te on
dersteunen. 

Norbert D'Hulst: „Ook de leden 
van de beheerraad zijn vrijwilligers 
en vergaderen om de veertien 
dagen. Ik ben blij verrast geweest 
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over de ernst waarmee de agenda 
wordt voorbereid, waarmee de 
verslagen en dokumentatie wor
den samengesteld. In het DF-werk 
steken ook in deze krisistijd nog 
verscheidene duizenden mensen 
nagenoeg hun volledige inzet van 
hun vrije tijd. Dat is een grote 
kracht die we niet mogen laten 
verloren gaan. Het zijn vrijwilligers 
die aan de basis liggen van onze 
uitgeverij: zij vormen het leeskomi-
tee. Het zijn vrijwilligers die onze 
indrukwekkende reeks vormings-
aktiviteiten verwezenlijken. Het 
zijn ook vrijwilligers van ons die 
militant zijn in de Vlaamse Bewe
ging 

En men kan dan bijvoorbeeld wel 
eens smalend doen over het uitga-
venplan van het Davidsfonds. Ik 
stel vast (zeker bij het overschou-
wen in mijn nieuw bureau van de 
DF-publikaties van de eerste jaar
gang tot vandaag) dat het DF-
fonds meestal Vlaanderen in één 
of twee generaties is voorafge
gaan. Publikaties in '46 van Joos 
Florquin, Steven De Broey. In '47 
van Theo Luyckx en prof Pere-
mans. In '48 van André Demedts. 
In "52 van Jos Ghijsen. In '54 van 
Aster Berkhof In '63 van Gaston 
Durnez... 

Ik meen dat wij voor '83 weer een 
keurig pakket hebben samenge
steld — mijn voorganger dus — 
inzake geschenkboeken, de ro
manreeks, de keurreeks, de hori-
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zonreeks, de poëziereeks, de kar-
toenreeks, de kinder- en jeugd-
reeks, de grammofoonplaten In al 
die jaren heeft het Davidsfonds 
toch heel wat auteurs die nu ge
lauwerd worden een unieke kans 
gegeven. 
Maar dat is maar één facet van 
onze sociaal-kulturele aktiviteiten 
Het Davidsfonds heeft ook een 
bijzondere reisdienst Er zijn onze 
honderden vormingsprogramma's. 
En niet te veronachtzamen de 
uitgesproken DF-aktiviteiten als 
Vlaamse drukkingsgroepering" 

Geen verdallassing... 
— Wat dit laatste betreft is het 
nogal stilletjes geworden hoewel 
zich momenteel toch opmerkelijk 
veel en diepgravende mutaties 
voordoen die onze Vlaamse ge
meenschap in ' lengte van jaren 
dreigen te belasten. 
Norbert D'Hulst: „Uw vraag is las
tig voor mij omdat ik pas mijn 
nieuwe funktie heb opgenomen. 
Wél meen ik te mogen te stellen 
dat het Davidsfonds zich uitge
sproken tegenstander zal verto
nen van de liberale optie omtrent 
verregaande „verdallassing" en 
commercializering van het kuituur-
leven. Een vormingsaktiviteit voor 
12 mensen moet bijvoorbeeld ook 
morgen nog mogelijk blijven. 
Wat de Vlaamse strijdbeweging 
betreft mag het Davidsfonds met 
nalaten aan de spits te staan. 
Onze medewerking in het sociaal-
ekonomisch krisiskomitee moet 
van aard zijn om spoedig konkrete 
standpunten en aktiepunten naar 
buiten te brengen. Zo over de 
regionalizering van de 5 nog natio
naal gehouden ekonomische sek
toren, zoals het staal dat weldra 
weer oververhit in het politiek 
strijdperk zal gegooid worden. 
De grote kracht van het Davids
fonds als strijdvereniging moet 
blijven dat we enerzijds geen 
standpunten innemen zonder 
onze geledingen te raadplegen, 
terwijl we anderzijds als organiza
tie wars van elke vorm van verzui
ling werken." 

— Het is nu aan de nieuwe 
nationale DF-sekretaris om voor
al deze laatste uitspraak mee te 
helpen waarmaken. (HOS) 
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