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Een monster-akkoord?
Opgeschrikt waarschijnlijk door een reeks opeenvolgende
opiniepeilingen — die allemaal verlies voor de regeringspartijen en winst voor de Volksunie voorspellen — heeft men in
de Tweekerkenstraat zijn toevlucht genomen tot een oud en
vertrouwd middel: de roddelcampagne, de mond-aan-oorpropaganda in het wijdvertakte net van „bevriende organizaties". Bij ervaring weten we, met welk grof bijltje te dier gelegenheid gehakt wordt. Zo werd in het verleden het „bericht
uit allerbeste bron" verspreid, dat Frans Van der Eist zijn
kinderen naar Franstalige scholen stuurde. Later werd, aan
de toog van menig Gildehuis, de naam van Van der Eist gewoonweg vervangen door die van Vic Anciaux...
Vandaag wordt het verhaal verspreid over de „monsterakkoorden" van de Volksunie. Deze onderhuidse campagne
wordt trouwens publiek gevoed. Te Brussel beweerde Van
den Boeynants, over „bewijzen" te beschikken betreffende
kontakten tussen Anciaux en de liberale franskiljonse burgemeester Van Halteren. In een paar katolieke dagbladen werd
een hoofdartikel gewijd aan de zogenaamde „voorkeur" van
de Volksunie voor de socialisten.
Het Brussels verhaaltje is vrij dom. Wie beweert over „bewijzen" te beschikken en er niet mee uitpakt, verliest zijn
geloofwaardigheid. Zeker als hij Van den Boeynants heet,
een man waarvan zelfs zijn beste vrienden niet durven
beweren dat hij baadt in geur van heiligheid. Het is algemeen
bekend - en trouwens bevestigd in het parlement door één
van de ondertekenaars zelve - dat het precies Van den Boeynants is die zich, met in zijn kielzog de CVP, opgesloten heeft
in een stembusakkoord met het FDF en de Franstalige
socialisten...
Blijft het verhaal over de Volksunie elders, die overspel zou
bedrijven met de socialisten.
Dit is typisch het verhaal van de zakkenroller, die ,4ioud de
dief' roept. In Belgiës hoofdstad Brussel is de CVP gebonden
door een akkoord met het FDF en de Franstalige socialisten.
In Vlaanderens grootste stad Antwerpen zal straks het
verkiezingsakkoord gelden tussen CVP en de SP. Zoals
Antwerpen-Stad in het verleden en sinds onheuglijke tijden
beheerd werd door een rooms-rode koalitie, zo zal ook de
Antwerpse fusie straks door dezelfde koalitie worden bestuurd: het akkoord daarover is reeds getekend.
Dit wat de toekomst betreft, en de prognose. Wie aan deze
prognose zou twijfelen, hoeft maar naar het verleden te kijken. Niet langer dan na de verkiezingen van vorig jaar heeft
de CVP in de Vlaamse provincies akkoorden gesloten met om
het even wie, behalve met de Volksunie. De provinciale
akkoorden zonder en tégen de Volksunie zijn tot stand
gekomen ingevolge nationale partij-richtlijnen. In geen enkele van de Vlaamse provincies heeft de CVP ook maar eén
minuut of een sekonde besteed aan een ernstig gesprek met
de VU. ledere koalitie zonder de VU was haar liever dan om
het even welk akkoord met de Vlaams-nationalisten.
Een ander voorbeeld is de Vlaamse regering. In plaats van op
een nieuwe meet te starten met een echt pluralistisch Vlaams
kollege, heeft de CVP er de voorkeur aan gegeven om het
nationaal akkoord met de P W door te trekken op het vlak
van de Vlaamse gemeenschap. De start van een eensgezinde
Vlaamse regering werd vervalst en verminkt door het antiVolksunie-akkoord dat de CVP van meet af aan heeft
gesloten met haar nationale koalitie-partner, de PW.
Een vaststelling echter is juist: de Volksunie richt inderdaad
haar scherpste kritiek op de CVP. Is dat onbillijk? De CVP is
nog altijd Vlaanderen's grootste partij. De CVP-voorzitter
heeft zich sinds jaar en dag opgeworpen tot de man die „speaking for Flanders", zoals Tindemans letterlijk zegde uiting zou geven aan wat in Vlaanderen leefde. De CVP bestuurt sinds dertig jaar haast onafgebroken het land, en kiest
zich als regeringspartner wie haar belieft.
Het is dus geenszins overdreven vast te stellen dat, wanneer
de dingen in dit land en in Vlaanderen vandaag de dag werkelijk slecht gaan, de hoofdverantwoordelijkheid daarvoor
ligt bij de CVP.
Heeft de Volksunie dan ongelijk wanneer ze, zonder voorbij
te gaan aan de verantwoordelijkheid van P W en SP, toch in
de eerste plaats stelt dat vooral de CVP schromelijk te kort
schiet?
ivo
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Het kiesbedrog

van Tindemans- en een wrang NAVO-verhaal.

Onwelriekend

Lees biz. 6-7

Zaïredossier...

„Ik houd van dit land, van zijn volk, van zijn leiders "
Premier Martens heeft vorig jaar in omstreden gevleugelde bewoordingen bij een bezoek aan Zaïre andermaal het voornemen van de
Belgische regering bevestigd om deze ex-kolome, onder meer inzake
ontwikkelingssamenwerking, als een bevoorrechte partner te behandelen
De opeenvolgende ministers van Buitenlandse Zaken hebben niet
anders gedacht of gehandeld
Ook met nadat de berichten over
Men moet dan nu met doen alsof
korruptie in het Moboetoe-regime
er in Zaïre mets aan de hand zou
zich begonnen op te stapelen
zijn Zoals de huidige minister van
Herhaaldelijk pakten kranten en
Buitenlandse Betrekkingen Leo
weekbladen bij ons uit met sensaTindemans die geen reden ziet om
tionele verhalen die telkens weer
van zijn voor genomen officieel bede grote toorn van Moboetoe uitzoek aan Moboetoe af te zien of
lokten Ook nu weer, bij de uitgeer zware voorwaarden aan te kopbreide persberichten over het
pelen
tweejaar-oude
Blumenthal-rapDe Belgische regering heeft zich
port
immer verscholen achter het beMedeplichtigheid
ginsel dat inzake diplomatie de
relaties van staat tot staat gelden
Zelfs zogeheten Zaïrekenners die
ongeacht het heersend regime
de ophefmakende berichten in dit
Men kan zich daar met blijven
rarpport ten aanzien van Belgiachter verschuilen Zeker met, nu
sche politici alweer minimalizeren
via tientallen getuigenissen voorhebben in het verleden menig rebeelden worden gegeven van
laas uitgebracht over de verschilonze medeplichtigheid inzake het
lende korrupte praktijken die door
in stand houden van een korrupt
het diktatorsregime gepresteerd
regime
worden

Terzake is het rapport Blumenthal
zeker de druppel die de beker
doet overlopen
Terloops het geeft toch te denken
dat dit rapport van een expert van
het Internationaal Muntfonds pas
na de perslekken door premier
Martens werd overhandigd aan de
gerechtelijke overheid
Behalve voor de betrokken politici
die met name genoemd werden,
en alleszins reeds van vroeger
gekend waren als reisgrage Zaïregasten heeft het gevolg dat aan
de formele beschuldigingen wordt
gegeven, voor onze gemeenschap en voor de Zaïrese bevolking niet veel belang
Tenzij dit Blumenthal-rapport een
komplete herdenking van het Zaïrebeleid van de Belgische regering veroorzaakt Gezien de houding van minister Tindemans is
daar met zoveel hoop voor
Gevreesd moet inderdaad worden dat ook in de nabije toekomst
nog miljarden vanuit ons land naar
het korrupte Zaïrebewind geruisloos verscheept worden

Brieven

HET „El VAN GOL"

VERKIEZINGEN IN ZICHT-

HOOPGEVEND

... dan voelt de C V P zich gedwongen
aan stuntwerk te doen! Z e kunnen het
toch niet laten, de partij van belangrijke
mensen. Nu ze geen enkele, maar dan
werkelijk geen enkele reden hebben
om ook maar één gunstige beleidsoptie van henzelf op te hemelen, hebben
ze een andere manier gevonden om
op te vallen. Wervik valt in de kategorie
steden tussen de 15 en de 20.000
inwoners; bijgevolg telt een volledige
lijst vijfentwintig kandidaten. Wat zien
w e nu op het eerste CVP-pamflet?
Een groepsfoto met ZESentwintig gefotografeerden I Wie is die zesentwintigste illustere die, via zijn aanwezigheid op de groepsfoto, zijn morele
steun verleent aan de CVP? Niemand
minder dan de officiële voorzitter van
het hoofdkiesburo! Wij meenden dat
die mensen toch alle objektiviteit in
acht dienden te nemen. Natuurlijk mogen die mensen hun mening hebben.
Maar om op zulke flagrante wijze
stelling te kiezen, is werkeirjk immoreel.
Als advokaat zal hij wel weten wat al
dan niet wettelijk toegelaten is, maar
tussen wet en moraal ligt dikwijls een
diepe kloof. In haar eerste pamflet
stelde de Wervikse V U dan ook de
vraag of die man soms fungeert als financieel raadgever. Een goede financier hebben ze daar bij de C V P erg nodig, want dank zij het CVP-„beleid"
(volstrekte meerderheid) heeft elke
Wervikse inwoner van jong tot oud,
een hoofdelijke schuld van meer dan
50.000 fr. Dit even vermenigvuldigen
met 18.000 en je weet wel hoe laat het
hier is!

Ik lees in „Wij" (23 september) dat een
meningsverschil tussen Vlaamse ministers voor de Raad van State wordt
uitgevochten. Dat dergelijke zaken dienen te gebeuren bevestigt hoe moeilijk
Vlamingen mekaar begrijpen en hoe
duister de toekomst voor Vlaanderen
er uit ziet Geen wonder dat wij onder
dergelijke omstandigheden en met
dergelijke mentaliteit sedert 28-9-1944
aan de 35ste regering toe zijn en
mogelijk weldra de 36ste zullen zien leven. Hoopgevend!
V . V . C Antwerpen

J.C, Wervik
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de ruiten van een Vlaams milieuverdediger ingegooid.
Proficiat Beerselse C V P ! Na 32 jaar
CVP-staatswanbeleid moeten wij nu
ook al inleveren op Vlaams gemeentegebied ten voordele van Franstalige
onwettelijke praktijken!
Bij de huidige gemeenteverkiezingscampagne heeft een uittredend CVPgemeenteraadslid zijn zoon (verkiezingskandidaaO gebruikt om de poorten van het autowrakkenkerkhof te
versieren!
Daarom bijgaande foto: de plaatselijke
C V P „casse" (zie Franstalig uithangbord) alle rekords door hun Vlaamse
benjamin van de lijst voor de kar der
frankofonen te spannen!
J.H, Lot

FRANSMILIEUVRIENDELIJKE
CVP TE LOT
Dat de plaatselijke C V P niet milieubewust is en het Nederlandstalig karakter (zie alomgekende stempel op alle
briefwisseling van de gemeente Beersel) negeert volgt uit onderstaand
gebeuren:
Eens publiceerde het gemeenteblad
„Onze Gemeente" onder de titel:
„Ruimtelijke Ordening en Stedebouw"
dat niemand zonder voorafgaande
schriftelijke toelating een opslagruimte
voor gebruikte voertuigen of schroot
mag aanleggen".
Welnu, jarenlang heeft de ganse CVPLot over de vaart te Lot Franstaligen,
zonder gemeentelijke vergunning, een
autowrakenkkerkhof en werkplaats laten uitbaten!
Het bleef bij een proces-verbaal van
de politiekommissaris.
Einde 1981 (10 o k t 1982 naderde)
kwam er een eerste Commodo &
Incommode op naam van de eigenaar.
Begin 1982 kwam er een tweede op
naam van de uitbaatster!
Toen werden er jarenlang, zonder ingrijpen van de gemeentelijke overheid,
milieu- en wegcodewetten overtreden.
CVP-burgemeester en schepenen waren steeds over de zaak ingelicht.., de
politie moest steeds het nodige doen!
Lawaai dat horen en zien overtrof door
testen van automotoren op het terrein,^
afbraak met hamer en beitel van autowrakken, vastzitten van autosleepwagens en autowrakken in de doornatte
klei; rook van verbranden van oliën en
op de openbare weg autoherstelling,
auto-olie en vetten van automotoren,
vette klei komende van het terrein,
afval van de autowrakken, auto's en
autowrakken zonder
nummerplaat
(ook bij nachO, testen van auto's (met
of zonder nummerplaat) op de openbare werg, en noem maar op!
Niemand van de overheid schijnt dit
ooit opgemerkt te hebben en nochtans
woont hier nu juist in die wijk de
burgemeester,
een
oud-schepen
(thans uittredend gemeenteraadslid)
en zeer veel CVP- en K W B / A C V militanten, in 't kort al wat de klok aan
C V P hier slaat!
Begin 1982 bracht het kollege van
burgemeester en schepenen ongunstig advies uit op de bovenvermelde
Commodo et Incommode.
Drie maand later werd het een jaar
op proef werken van de instelling door
het kollege goedgekeurd!
Het verleden was zeker maar een
voorsmaakje geweest!
Enkele dagen na deze laatste beslissing van het kollege werden 's nachts

„De schrijver van het artikeltje over
„het ei van Columbus", in verband met
het justitiebeleid van minister Gol,
heeft het volgens mij niet volledig bij
het rechte eind (WIJ, 23 september
1982, p/4). Het omzetten van een
gevangenisstraf in een geldboete
hoeft niet discriminerend te zijn; integendeel. Sedert jaren is dit een van de
aktiepunten waar kriminologen rond
werken. Immers in de Skandinavische
landen, en in Duitsland heeft men met
dit systeem goede ervaringen. Dit zogenaamde „dagboetestelsel" (of „day
fine system") gaat uit van het principe
dat men de korte gevangenisstraffen
zoveel mogelijk moet vermijden, dit
omdat de „stigmatizering" zeer sterk
is (werkverlies, weg uit de samenleving, gebroken familierelaties...). Trouwens de brochure van Raf Declercq
toont de wantoestanden van het gevangenisbeleid goed aan. Het dagboetesysteem zou dan goed werken indien de boete aangepast wordt aan
het inkomen van de veroordeelde; zo
gebeurt het ook in het buitenland. Een
systeem is dat men het daginkomen
neemt (volgens de fiskale aangifte), en
hiervan trekt men het socio-vitaal minimum af: het bedrag dat overblijft is de
boete. Zodoende zal iemand met een
hoog inkomen een hoge boete hebben, en iemand met een laag inkomen
een lage. Het voordeel van het systeem is, dat het niet maatschappelijk
stigmatizerend w e r k t Het is ook goedkoop (immers gevangenissen zijn
duur), het brengt zelfs op, het geld zou
men bij voorbeeld kunnen gebruiken
voor een vergoedingsfonds
van
slachtoffers van gewelddadige misdrijven... Meer informatie hierrond kan
men lezen in de „mercuriale" van
prokureur-generaal Van Honsté (politique criminelle et sanctions patrimoniales, 1 september 1975). Misschien

W I J ontvangen graag brieven van'
onze lezers, als ze ondertekend zi|n.
Naamloze brieven gaan de scheurmand m. evenals scheld- en smaadbrieven De andere publiceren wii.
naargelang er plaats beschikbaar is
W i | behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen
De opinie, vertolkt in een lezersbrief.
IS niet noodzakelijk de onze
De redaktie

kunnen de VU-leden van de kommissie justitie hier werk van maken. Ook
het systeem van „dienst aan de bevolking" kan men niet zomaar naast zich
neerleggen. Experimenten in Nederland vertonen momenteel goede resultaten. De voorstellen dienen uitgewerkt te worden, en ik denk dat de
volksunie ook hierin een grote rol dient
te spelen.
R.B„ Wespelaar

• Man, 45 jaar, wegens een
ongeval minder-valide, wil graag
terug aan de slag in de omgeving
van Geel-Turnhout-Diest Bezit
diploma van bouwkundig tekenaar en was bouwwerfopzichter.
Graag aangepast werk, grotendeels zittend. Een job als autobestuurder is ook welkom. Inl. Onthaalcentrum,
Beerstraar
10,
Meerhout 014-30.11.79 of via Lucien Beyens, aar. voorzitter, 01430.98.79.

Deze week in

Niemand zal ontkennen dat de
gemeenteverkiezingen alvast in Brussel
beslist van nationaal belang zijn.
Zo ZOU, bijvoorbeeld, een belangrijke
teruggang van het FDF de politieke
kaart van de hoofdstad grondig kunnen
hertekenen. Afgezien van Brussel is er
deze week ook aandacht voor 10 oktober
in Lier, Genk, Roeselare en Merelbeke.

zeven weken
In Beiroet
De Vlaamse cineast Wim Robbe
rechtsfilmdede omsingeling en beschie
ting van Beiroet door het Israëlische
leger bijna twee maanden lang. Terug
uit de hel, vertelt Robberechts over
zijn wedervaren.

vdB op Malta
In oktober van vorig jaar werd
Jacqueline Ghijsels van het gelijknamige
vleeswarenbedrijf op verdeling van
fiskale fraude aangehouden. Later kon
ze naar Malta ontkomen. Een speurtocht op het eiland leert niet alleen dat

de zaakvoerders van VdB mevrouw
Ghijsels daar in het zadel hebben geholpen, maar ook dat het wapenbedrijf
Asco - bekend uit de VdB-periode op
Defensie - er goede zaken doet.

Bovendien
Karel Poma en de CVP, Vic Anciaux
en de oppositie van de VU, De Erasmusprijs voor Edward ScWllebeeckx.
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Mensen

Perin advizeert
IS die niet-uitvoermg van de gewestvorming voor Brussel niet
negatief uitgevallen.
Nu kan men zich best voorstellen
dat dit advies van Perin in Franstalige krijgen, en zeker in het
FDF, grote verbazing uitlokte.
Want, wanneer de tesis van Perin
korrekt is, dan verliest het FDF
de meeste argumenten om zijn
bestaansreden te wettigen. Kollega Fonteyn spreekt in dit verband van het „après-FDF-Brussel".

/k

Optimistische
professor

Gewezen minister Perm heeft
zich nog eens in het nieuws
gewerl<t. In een advies, bedoeld
voor FDF-voorzitster Antoinette
Spaak, stelt deze merkwaardige
politikus dat het niet-uitvoeren
van artikel 107 quater gunstig is
gebleven voor Brussel. Velen
herinneren zich nog dat een jarenlange eis van de Franstalige
Brusselaars (en van het FDF)
was dat Brussel erkend zou worden als eigen gewest, net zoals
Vlaanderen en Wallonië Jarenlang aangehouden protest, waarbij de VU de speerpunt was,
verhinderde tot op vandaag de
feitelijke uitvoering van dit artikel 107 quater. Perin komt tot het
besluit dat dit gewraakte artikel
niet kan worden uitgevoerd, omdat dit politiek niet haalbaar zou
zijn. Bovendien, zo schrijft Perin,

Professor Van Overstraeten (KULeuven) verklaarde maandag dat
de Vlaamse research op een internationaal peil staat Zijn optimisme
IS gestoeld op een analyse van het
w/etenschappelijk onderzoek dat
op het gebied van de mikro-elektronika in Vlaanderen geschiedt
BIJ die analyse maakt hij onderscheid tussen enerzijds de studie
en fabrikatie van de komponenten
en alles v^/at aan de basis daarvan
ligt, en anderzijds het gebruik van
mikro-eiektronische kompoijenten
en toepassingen
De elektronische komponenten
zijn gebaseerd op de kennis van
de fysika De studie daarvan vinden we terug aan de meeste
Vlaamse universitaire instellingen
De industrie doet geregeld beroep
op deze onderzoekscentra
Het toepassingsgebied van de mikro-elektronika is in wezen onbeperkt bijvoorbeeld telekommunikatie, komputers
Heel wat Vlaamse bedrijven blijken biezonder aktief te zijn op het
gebied van de mikro-elektronika
„Opvallend", aldus Van Overstraeten, „IS het aantal nieuwkomers bij
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drijven uit andere sektoren die
zich nu interesseren in de mikroelektronika Dat is een hoopgevende evolutie"

Deze week dit...
Het belang van huisbezoeken
hoef ik met meer te
onderstrepen Geen enkel
propagandamiddel is zo
overtuigend als het rechtstreeks
kon takt van mens tot mens Het
kost wel enige moeite maar het
loont Een groot nadeel het is
een werk van lange adem Niet
allemaal tegelijk De een na de
ander Te vergelijken met de
ambachten uit verleden tijd elke
prestatie is uniek Daarom
moeten we deze
wervingsmetode, zeker in een
verkiezingscampagne, massaal
aanpakken Als alle kaderleden
en kandidaten, van nu tot
10 oktober, nog 20 persoonlijke
bneven schrijven, 20
huisbezoeken afleggen en 20
telefonische gesprekken voeren,
dan bereiken we met deze 7000
militanten ongeveer 420000
gezinnen Elk gezin telt ongeveer
.3 personen Dit betekent dat we
op die wijze meer dan een
miljoen kiezers rechtstreeks
aanspreken Wat een ingrijpende
steun boven op de algemeen
gevoerde propaganda i
Huisbezoeken zijn bovendien
zeer boeiend en leerrijk Wij
kunnen de hartslag voelen van
ons volk Ervaren of we al dan
met gewenst zijn Weten waar
de echte behoeften en noden
liggen De hoop of vertwijfeling
van de Vlaamse mens leren

kennen De moeilijkheden, kleine
en grote ongemakken van het
doorsnee Vlaams gezin
opsporen
Vlaams-nationale politici moeten
er zich voor hoeden in een
ivoren toren te leven en rond te
draaien in het kleine kringetje
van de direkte omgeving Hoe
vaak schreef en zei ik het
reeds we moeten leven tussen
de mensen als een „vis in het
water"
Ik heb tijdens mjn relatief vele
huisbezoeken een verrassend
goede ervaring opgedaan Ik ben
overal hoffelijk ontvangen De
interesse of betrokkenheid van
mijn gastheren en -vrouwen
bleek zeer groot Hun begrip
voor de Volksunie-werking en
doeleinden was verheugend en
stemt hoopvol Een ervaring
heeft me diep getroffen Zo vele
oudere Vlamingen zijn nog altijd
zwaar getraumatizeerd door de
repressie In Brussel althans,
komen deze mensen na enkele
minuten boven met de trieste
verhalen van broodroof en
achteruitstelling die ze in de naoorlogse jaren ondergingen
Deze vernedenngen hebben hen
diep verwond, tot in hun ziel
Nog steeds lijden zij eronder Zij
lopen gebukt Ze willen er alleen
fluisterend over praten
Beschermd door de muren van
hun woonkamer Onder vier

ogen Naar buiten uit zwijgen zij
ZIJ lachen en gebaren van
krommen aas Zij slikken de
pijnlijke brok door Niemand
hoeft hun verleden te kennen
ZIJ hebben schrik voor een
herhaling in de toekomst Hun
verstand zegt hen dat er geen
reden is voor deze angst Maar
hun emotionele vrees is sterker
dan hun verstand
Deze gesprekken hebben me
diep doen nadenken Ook onze
aktieve jongeren zouden moeten
weten en beseffen hoe veel ons
volk door en in de Belgische
staat geleden heeft Wat de haat
van een volksvreemd regime
ons volk heeft aangedaan'
W e zinnen met op wraak In
geen geval Integendeel We
betreuren echter dat nog steeds
de spons van amnestie werd
geweigerd Het Vlaams-nationaal
streven voor „een vrij volk van
vrije mensen" is voor ons de
grondslag van het toekomstig
gemeentebeleid Ook de oudere
neergeslagen generatie wil ik
geestelijk terug VRIJ zieni

Vic ANCIAUX

mensen zoals een professor Van
Overstraeten jarenlang aan de
deur van de Belgische regering
geklopt hebben, zonder resultaat
De rijke troeven die Vlaamse
spitstechnologie bevat werden ondergeschikt bevonden aan andere
„prioriteiten"
Tot overmaat van ramp dreigt
deze regering nu nog de onderzoekcentra van de universiteiten
financieel te wurgen

Coens kent
11 juli niet
Eergisteren, 27 september, vierde de Franstalige Gemeenschap
van België haar feestdag. Op
heel wat officiële gebouwen in de
hoofdstad en in Wallonië wapperde, terecht, de hanenvlag. En
de staatsambtenaren die werken
op de ministeries van Nationale
Opvoeding en van Kuituur werden bedacht met een betaalde
dag vakantie. PRL-minister van
Onderwijs Michel Tromant had
dit geregeld.
11 juli, het feest van de Vlaamse
gemeenschap, viel dit jaar op een
zondag De Vlaamse staatsambtenaren kregen nadien echter
ook geen dag betaalde vakantie.
„Allemaal onnodig", moet minister Daniel Coens gedacht hebben. Weer eens wordt de politiek
van twee maten en gewichten
toegepast. Of zijn de franstaligen
in dit land misschien super-burgers?
Coens liet zich wel opmerken
tijdens 11 juli-vieringen her en
der, zoals deze op de Burg te
Brugge- een gur te laat komen en
daarenboven het zitje afnemen
van een overtuigde Vlaamsnationalist. Hij zal ook wel niks begre-

I
l i l
I I-e harde c |
fertaal van voorzitter Mare Boey
tijdens diens gelegenheidstoespraak. „Maar, voor 't oog van de
mensen zijn we d'r toch geweest,

hér
Wij wachten op daden-

Schiltz op reis
Gemeenschapsminister
Hugo
Schiltz vertrok gisteren, vergezeld
van een aantal medewerkers en
journalisten, voor drie dagen naar
de hoofdstad van Catalome, Barcelona HIJ zal daar gesprekken
voeren met de Catalaanse regering en de kontakten tussen
Vlaanderen en Catalome verstevigen Aldus maakt Schiltz terdege
werk van een eigen Vlaams internationaal beleid Iets was kwaad
bloed zal zetten in de unitaire,
Belgische middens Uiteraard komen WIJ op dit bezoek en de
resultaten hiervan terug in onze
editie van volgende week
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Ook GERV
reageert
Ook de Gewestelijke Ekonomische Raad van Vlaanderen
(GERV) heeft krachtig geprotesteerd tegen de beslissing van de
Europese Komissie om gans
Wallonië als ekonomische ontwikkelingszone te erkennen, en
slechts een beperkt .deel van
Vlaanderen. In deze pluralistisch
samengestelde vergadering zitten nogal wat CVP- en PVVtenoren, naast leden van andere
politieke formaties. De GERV hekelt terecht het feit dat de EG
twee maten en twee gewichten
toepast bij de afbakening van die
ontwikkelingszones. Zij laken
ook het feit dat Vlaanderen als
publiekrechtelijk orgaan geen inS|:fraak heeft op het Europese
vlak. Deze ietwat laattijdige reaktie verheugt ons. Wij vragen ons
slechts dit af: zullen die partijleden even krachtig in hun eigen
partij manifesteren en de verantwoordelijke ministers, waaronder minister Eyskens (CVP), terechtwijzen? Of blijft het geroep
beperkt tot deze papieren resolutie?

Sombere
viering
Gisteren vierde Sidmar,de Vlaamse staalreus, feest. Dit bedrijf bestaat immers 20 jaar Onder het
motto: „Sidmar, groeipool voor
mens en technologie" heeft er een
feest plaatsgehad, waarvoor heel
wat vooraanstaanden hadden ingeschreven Ook eerste minister
Wilfried Martens.
Naar aanleiding van deze jubileumviering hebben de arbeiders
een open bnef gepubliceerd,
waarin nogal wat kritische geluiden zijn te noteren. Zij vinden dat
de werknemers gewoon vergeten
zijn bij die verjaardag..
In hun brief „De Grote Feestviering voor Grote Meneren" wordt
verder nogmaals aangedrongen
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op de noodzaak om het geld, dat
aan de pas opgerichte holding
„Sidinvest" ter beschikking is gesteld, aan Vlaamse bedrijven zal
ten goede komen!
Hopelijk heeft de Gentse minister
Martens niet alle kontakt met de
basis verloren en handelt hij in die
zin.
Zoniet zouden feestvieringen in
Vlaamse bednjven straks wel
eens onmogelijk kunnen worden

Eindelijk
De Vlaamse Intergewestelijke
van het Algemeen Belgisch Vakverbond (socialistische A B W )
heeft eindelijk stappen gezet in
de richting van de regionalizering. Als aldus één van de laatste
bolwerken van het unitaire België wordt afgebouwd zitten we
definitief op de federale en dus

/ /

goede weg. Eergisteren protesteerde deze Intergewestelijke
krachtig tegen de uitholling van
de regionalizering.
„Hierdoor
wordt de uitbouw van een vernieuwd
industrieel
beleid
in
Vlaanderen zeer moeilijk,
terwijl
men ook met permanente moeilijkheden blijft zitten in verband
met de te voeren politiek tegenover de vijf nationale
sektoren",
aldus, het A B W . Een radikale
kentering, bijvoorbeeld het eisen
van een opsplitsing van de nationale sektoren, is er nog niet»
maar misschien komt dit. In het
voorjaar van '83 moet immers
een nieuwe sekretaris-generaal
worden verkozen, en misschien
is dan het ogenblik gekomen om
eindelijk te kappen met het unitaire gebakkelei in die vakbond.
Het gaat hem immers om de
belangen van de Vlaamse en
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franstalige arbeiders die beter
gediend worden in een ekonomisch zelfstandig Vlaanderen en
Wallonië.
De Vlaamse socialistische vakbondsmilitanten moeten mee
hiervan de motor zijn.

Verbaal
geleuter?
Het Verbond van Verzorgingsinstellingen van Caritas (VVD heeft
maandag op een perskonferentie
uitgepakt met een lange lijst van
grieven. Zij zijn verbolgen over het
feit dat de Caritas-instellingen
voor bejaardenzorg niet kunnen
benieten van de voordelen van het
derde arbeidscircuit (BTK's, stagiairs, tewerkgestelde werklozen,
enz..J. Daarenboven zijn zij boos
omdat de besparingsmatregelen
van CVP-minister Dehaene de
verzorgingssektor diep in het
vlees snijden.
Deze klachten zijn te begrijpen.
Indien men het asociaal beleid van
de regering nu ook in de verzorgingsssektor doorvoert, nou ja,
dan dreigen heel wat patiënten en
65-plussers het kind van de rekening te worden. Wat wij evenwel
niet begrijpen is dat niettegenstaande deze feiten, heel wat personeelsleden uit die instellingen
zich laten ge- of misbruiken door
op een CVP-lijst te gaan prijken.
Want, in welke gemeente wordt
de CVP-kandidatenlijst niet vereerd met één of meerdere mensen die precies in de Caritasgroep
werken... en dit dan ook gretig als
uithangbordje gebruiken. Is dit
protest van OVI enkel verbaal
geleuter of speelt men een schizofreen en hypokriet spelletje?

Weer duurder
treinverkeer
Zonder veel tamtam, maar daarom niet minder voelbaar en verrassend zijn de tarieven voor het
openbaar vervoer, en met name
voor het spoorverkeer, weer
eens de hoogte ingeschoten. Een
treinticketje kost op 1 oktober
weer 5 fr. meer en de abonnementen werden belast met nog
eens 7 <Vb er bovenop. Deze derde verhoging in 10 maanden tijd
verraste heel wat mensen toen
zij zich aanmeldden voor de verlenging van hun abonnement.

Ondanks de ekonomische noodzaak, ondanks de ekologische
bekommernissen, ondanks de
vele akties ten voordele van het
openbaar vervoer... wordt dit sociaal vervoermiddel bij uitstek
(dit zou de trein toch moeten zijn)
weer eens aangevallen. De vele
schoolgaande jongeren, de duizenden pendelaars, evengoed
als de ééndagjestoeristen, zijn er
weer de dupe van. Het zal de
konservatieve, asociale regering,
met aan kop Verkeersminister

De Croo, een zorg wezen dat de
trein straks echt onbetaalbaar
wordt. De chauffeur rijdt rustig
de limousine voor- en Herman
zakt neer in de lederen zetels op
de achterbank!

Davidsfonds
versus Poma
Het Davidsfonds heeft uitgehaald
naar de liberale kultuurminister
Karel Poma. Deze Vlaamse strijdvereniging verwerpt de „verstaatsing" van het kultureel initiatief in
Vlaanderen. Het is ook voor ons
nogal duister waarom een liberaal,
die eigenlijk het vrij initiatief zou
moeten steunen, nu precies de
staat meer bevoegdheden wil geven.
Terecht vreest het Davidsfonds
dat de persoonlijke opinie van
Poma de kristelijk-geTnspireerde
kulturele organizaties zal treffen.
Echt pluralisme, aldus het Davidsfonds, bestaat erin dat verschillende meningen en projekten vrij met
elkaar kunnen leven en samenwerken
Ook hierin blijft de V U de enige
waarborg: de politieke emanatie
van de positieve en opbouwende
verdraagzaamheid, in diep respekt
voor eikaars eigenheid

Verkiezingsdemokratie" in Boutersem

In de Brabantse
gemeente
Boutersem wordt de Volksunie verhinderd deel te nemen aan de
tien-oktober
verkiezingen.
Het juridisch argument is en
blijft dat de Vlaamsnationalisten niet tijdig hun bewijs
van Belgische
nationaliteit
zouden kenbaar
gemaakt
hebben.
In deze gemeente met een
absolute
CVP-meerderheid
heeft men klaarblijkelijk
alles-op-alles
gezet om een
elektorale afgang te voorkomen door te beletten dat de
VU ook maar een raadszetel
in de wacht zou slepen.
Zaterdag
11
september
diende de plaatselijke
VUafdeling een volledige
lijst
in. De voorzitter
van het
hoofdbureau,
auditeur
Brans van het
flekenhof
nam akte van het feit dat de
nationaliteitsattesten
ont-

braken. Hoewel hij zulks
verplicht was verzuimde de
heer Brans zondag op het
gemeentehuis
aanwezig te
zijn.
Dit had als gevolg dat ook
de liberale lijst niet op het
gemeentehuis
kon ingeleverd worden.
Toch kunnen de liberalen
meedingen in de kiesstrijd;
zij moesten dan wel hun lijst
ten huize van de heer Brans
gaan afgeven..

Twee maten
De VU-afdeling
bezorgde
maandag de
noodzakelijke
attesten en de heer Brans
nam nog wel de moeite dit te
noteren in een aanvullingsakte. Maar meteen ook verwierp hij de lijst met als
reden dat de voordracht van
kandidaten had moeten vergezeld zijn van de nationaliteitsattesten.

Volkomen onbegrijpelijk
is
dat even later het Hof van
Beroep in Brussel, ondanks
een stevige juridische argumentatie van advokaat Rob
Vandezande meende het beroep van de VU onontvankelijk te verklaren omdat „er
zich geen probleem stelt
wat betreft de verkiesbaarheid van de VU-kandidaten".
Begrijpe wie kan. Er werd
een subtiel juridisch
spelletje opgevoerd. Het is helemaal onbegrijpelijk
— tenzij
men aan een politiek doorgestoken kaart gaat denken
— dat de
VU-Boutersem
geen kans krijgt aan de verkiezingen deel te nemen, als
men weet dat de CVP in
Zottegem en de PVV in Rijmenam eveneens pas op de
maandag de nationaliteitsattesten bij het
hoofdbureau
indienden, en zij op basis
van deze
aanvullingsakte

wél op tien oktober zetels in
de wacht kunnen slepen..
Het spreekt
vanzelf
dat
deze
zeer
bedenkelijke
vorm van
verkiezingsdemokratie in Boutersem
(waar
toevallig de CVP nipt met
een zetel de absolute meerderheid
heeft!) een kluif
wordt voor de Raad van State.
Dat zou er kunnen toe leiden
dat de verkiezingen van 10
oktober
ongeldig
worden
verklaard.
Tenzij ook de
Raad van State uitpakt met
juridische
kwinkslagen.
Maar, als de politieke onafhankelijkheid
van de rechterlijke macht nog enigszins
bestaat, dan zal men ook
konsekwent moeten zijn en
de verkiezingen van Rijmenam en Zottegem
ongeldig
verklaren.. Of de VU in Boutersem toch nog een elektorale kans geven.
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Sociaal-ekonomisch

Adekwaat Vlaams tewerkstellingsbeleid ?

Een gigantische sociale verspilling
„Er IS met alleen een „komplementariteit" tussen het ondernemen en de politiek, maar tevens tussen de
ondernemers
en de politici.
En dit IS geen wonder
De ondernemer en de politicus
staan in ons
samenlevingstype
in voor het bestuur van mekaar
aanvullende sektoren van de
maatschappijde
welvaartscheppende profit-sektor
enerzijds, en het non-profit
algemeen landsbeleid
anderzijds.
De rasondernemer en de raspoliticus zullen daarom steeds
meer een gelijkaadig
profiel
moeten bezitten.
Zover zijn we evenwel nog niet.
Eerst moeten nog enkele voorwaarden worden vervuld
• Alles moet in het werk worden gesteld om een mentaliteitsverandering
te verwezenlijken, met name wat betreft de
„anti-bedrijfsleven
mytologie"
en het blinde en onverentwoordelijke proces van de toeneming der
overheidsuitgaven.
Dit is een taak én voor de
ondernemers én vooral voor de
ernstige
politici.
• Er is ook behoefte aan een
ander formaat van politici die
aan
toekomstvoorbereiding
doen, doeltreffend kunnen beslissen en over
zelfstandigheid
en gezag
beschikken.
Politici die onder meer weten
dat het stimuleren van het bedrijfsleven geen uitstaans heeft
met een ideologie, maar een
wezenlijke voorwaarde is voor
de werking van onze samenleving.
• Ook de ondernemer
moet
zich terdege bewust zijn van
zijn „politieke" funktie in onze
samenleving: „de politiek van
de ondernemer", die veronderstelt dat de ondernemer
het
algemeen belang in zijn beleid
„internalizeert".
Het zou nuttig
zijn indien de ondernemersverenigingen de diverse uitzichten
van deze „politiek van de ondernemer" nog verder zouden
uitdiepen en uitwerken.
Een ekonomische
krisis,
in
werkelijkheid
een
samenlevingskrisis, en een toenemende
spanning tussen de ondernemers en de politici zijn een
unieke kans om, voor de toekomst, nieuwe formules uit te
denken en een nieuw partnership te smeden."
Dat zijn vele (wijze"?) woorden
die het Instituut van de Onderneming" ter overweging geeft bij
de aankondiging van een studiedag met als tema „onderneming
en politiek" De interesse van de
werkgeverswereld voor de politieke bedoening is niet nieuw
Maar de jongste tijd is het toch
wel biezonder opvallend dat „de
patroons" zich met de politieke
gang van zaken gaan bemoeien
of politici bijwijlen vegen uit de
pan geven Of ook nog konkrete
positieve suggesties doen Z o

zijn er uitspraken van gewezen
VEV-voorzitter Stouthuysen die
zonder verpinken de „gewone
politici" aan de kant zet Er is het
opmerkelijke voorstel van Andre
Leysen, PDG van Agfa-Gevaert
inzake werktijdverkorting En er
IS vooral het feit dat de werkgeversorganizatie VBO zeer zwaar
doorweegt bij de nieuwe sociale
overlegronde die momenteel
aan de gang is Als het V B O eist
dat een en ander in een „globaal
pakket" wordt afgehandeld, dan
geeft de regering meteen toe

Arbeidskaart
Het kan in deze knsistijd een
gunstig resultaat opleveren als
de vertegenwoordigers van de
werkgevers interesse betonen
voor bij voorbeeld „de politieke
funktie van de ondernemer in de
samenleving"
Maar als dit in de praktijk neer-

komt op het volkomen overhoop
gooien van de demokratische
overleg- en beslissingsstrukturen, dan moeten er toch knipperlichten gaan branden
Zeker, in het verleden heeft de
verregaande
beinvloedingsmacht van de traditionele grote
vakbonden er toe bijgedragen
dat onder meer de kosten van
de voorzieningsstaat onhoudbaar hoog werden opgedreven
Het heeft er mede toe bijgedragen dat de overheidsuitgaven
katastrofaal uit de hand gelopen
zijn, en onze ekonomie verziekt
IS geraakt
Het heeft ook met kunnen verhinderen, wel integendeel, dat
een nieuwe asociale opdeling
van de bevolking is tot stand
gekomen de werkenden en de
werklozen
Trouwens, het ziet er naar uit dat

die opdeling konkreet zal zichtbaar gemaakt worden door de
invoering van de „arbeidskaart"
Het moet als een grote verdienste van de werkgevers erkend
worden dat zij onverminderd
een belangrijke sociale taak vervullen
het verschaffen van
werk
Mettertijd evenwel, en uiteraard
door een samenloop van omstandigheden, kregen zowel de
werkende bevolking als de
werklozen de bedelstaf toegewezen
Alles IS nu in de sociale wereld
op de helling gezet Onder meer
de kollektieve arbeidsovereenkomsten zijn ook al voor een
goed deel van hun kontraktuele
waarden aan het verliezen
Men „mag blij zip als men aan
het werk kan blijven
Anderzijds is de werkloosheid
uitgegroeid tot een enorme so-

ciale verspilling een zware kost
voor de gemeenschap maar nog
veel erger „een verspilling door
het morele en sociale afhaken
van de werkzoekenden die door
langdurige werkloosheid getroffen worden"
In het licht van dit gigantisch
probleem is het natuurlijk pietluttig dat de syndikaten in overwegende mate zich blijven bekommeren om een procentje meer
of minder werk, gekoppeld aan
evenveel of minder loon voor
hun betalende gesyndikeerden
De krisisstatistieken vertonen
met alleen een versnelde toename van de volledig werklozen en
van de langdung werklozen,
maar ook van jonge werklozen
Globaal bekeken is ons land de
koploper van de werkloosheid in
de Westerse wereld meer dan
13 procent van de „beroepsbevolking" $inds begin vorig jaar
zijn er nu evenwel meer werklozen van jonger dan 25 jaar dan
van ouder dan 50 jaar
Aan dat toekomstbelastende fenomenale probleem, aan die
enorme sociale verspilling, dient
dringend gedokterd te worden
Waarop wacht men"?
Het IS met door touwtje-trek
over wat politieke macht meer of
minder vanwege de vakbonden
of de werkgevers-orgamzaties
dat dit probleem een begin van
oplossing zal krijgen Het is aan
de politieke overheid om ter
zake initiatieven te nemen En
gezien de werkloosheid in Vlaanderen het sterkst stijgt en ook
wat betreft de jeugdwerkloosheid ons gewest in dit land de
spits afbijt waarop wacht de
Vlaamse regenng om dit kwellend probleem aan te pakken"^
De Volksunie maakt alvast deze
week donderdag een stevig tewerkstellingsbeleid
bekend
Waar we volgende week de
krachtlijnen van zullen belichten
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Ontmoedigend
werken

die groep van werknemers te
ontmoedigen die een belangrijke
rol in de privé-ondernemingen te
vervullen hebben.

land het enige is in de Europese
Gemeenschap waar de prijzenstijging niet getemperd wordt..

In het kader van haar vernieuwde
Industriële politiek heeft de regering-Martens, en dan nog op het
forum van het nationaal sociaal
overleg, een pracht van een
maatregel genomen: de afschaffing van de loongrenzen voor
berekening van de sociale bijdragen, en dit meteen vanaf deze
week 1 oktober af. Gaat onze
bekommernis op de allereerste
plaats naar de sociaal minstbegoeden, dan kan het evenwel
toch ook niet onvermeld gelaten
worden dat met deze zoveelste
volmachteningreep (en ook andermaal) het kaderpersoneel getroffen wordt. Eens temeer ook
wordt de liberale leugen inzake
vermindering van de fiskale last
kracht bijgezet. Maar meteen is
er ook de prachtige prestatie om

Prestatieminister

Andermaal
Cockerill

Minister van Ekonomische Zaken Eyskens laat niets onverlet
om de ene prestatie na de andere
gevleugelde verklaring op zijn
naam te schrijven. Zo inzake de
prijzenstop.
Via allerlei volmachteningrepen
slaagt de ekonomieminister erin
geen week te laten voorbij gaan,
zonder minstens één opmerkelijke prijzenstijging van dagelijkse
verbruiksgoederen.
Die prachtige veralgemeende
maatregel van drastische prijzenstop na de devaluatie-bevliegingen van Martens heeft als
opmerkelijk resultaat dat ons

Zoals mocht verwacht en gevreesd worden: het bijna failliete
bedrijf Cockeriil-Sambre kreeg
andermaal enkele miljarden toegestopt om te overleven.
Officieel heet het dat de toegekende 3 miljard overheidshulp
geen nieuwe fondsen betreft,
maar een gevolg is van de beloften die werden gedaan bij het
afsluiten van het tweede staalplan.
Dat is inderdaad zo. Maar de
werkelijkheid wil ook dat stilletjes extra 984 miljoen frank kasfaciliteiten werden toegekend in
de vorm van een uitstel van beta-

ling van bedrijfsvoorheffing tot
het einde van dit jaar.
Wat betekent dat, als na de gemeenteraadsverkiezingen (want
daarop wordt gewacht om inzake
Cockerill faliekante maatregelen
te nemen) het grote staalkonglomeraat hoedanook toch in de
handen van de curatoren belandt,
de gemeenschap gezien is voor
zoveel extra-miljarden fiskale tegoeden.
Het ziet er alleszins naar uit dat
Cockerill-Sambre naar een ontbindingsproces evolueert, aangezien niet langer meer ontkend
wordt dat de overheidshulp die
de jongste tijd werd aangereikt
met het oog op investeringen
zonder meer gebruikt wordt om
week na week de lopende fakturen te betalen. De regering-Mariens weet zulks wel al geruime
tijd, maar speelt het spelletje van
de afwending
van gemeenschapsgeld
kompromitterend
mee.
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Vlaanderen kan niet langer vrede nemen
met het Belgisch buitenlands beleid
Jnlangs publiceerde prof Sidney
D Drell, adjunkt-direkteur van het
Stanford University Linear Accelerator Ce'nter en consulent inzake
bewapeningsbeheersing en veiligheidsaangelegenheden van de
VS-regering, een vurig pleidooi in
The International Herald Tribune,
onder de welsprekende titel A
Nuclear Policy: Stop and Think.
Hij leverde aldus zijn bijdrage tot
de aktie die vooraanstaande Amenkaanse politici en militaire experten voeren om dnngend tot bezinning te komen en met toe te geven
aan de helse spiraal van de offensieve nucleaire strategie

Moratorium
Ook in ons land is een moratonum
inzake defensie-uitgaven essentieel om uit de huidige verwarring
te geraken en tot een nieuwe
aanpak te kunnen komen, enerzijds, en een duidelijke afbakening
van belangen te bepalen, anderzijds
De uitgaven die met een aantal militaire bestellingen gepaard gaan
— het gaat voornamelijk om de F
16 — zijn buitenspong hoogden
passen met in het kader van een
land dat dringend en dwingend
aan besparingen toe is, zoals België Zelfs de Bondsrepubliek weet
met langer hoe financieel het
hoofd te bieden aan de bewapeningswedloop
Deze uitgaven worden ons opgedrongen in naam van verbintenissen aangegaan in het raam van de
N A V O Hierbij dient onderstreept
dat de NAVO-strategie momenteel het voorwerp is van velerlei
betwistingen binnen de Alliantie
zelf
De druk die op België wordt uitgeoefend om zowel inzake de installatie van kernraketten als inzake
grote bewapeningsuitgaven de
wensen van de NAVO-bureaucratie na te leven, is buitensporig
groot
België kan met op eigen houtje de
herziening doordrukken van bepaalde aspekten ten gronde van
de NAVO-strategie (zoals het
overschakelen van een vooral nucleair gerichte strategie naar een
strategie die meer de nadruk legt
op ontspanning en kernvrije zones België kan echter wel de
aanloop geven tot een dergelijk
herziemngsproces door zijn financiële bijdrage op te schorten tot
een aantal fundamentele vragen
zijn aangesneden
Vermits door de vorige regeringen reeds zogeheten technische
verbintenissen zijn aangegaan in
NAVO-verband, blijft ons alleen
de mogelijkheid over, een financiële rem te stellen aan de uitvoering
ervan
Eén van de beslissingen die onder
het moratorium zouden moeten
vallen, is het opstellen van kernraketten op Belgisch grondgebied
Deze opstelling heeft hevige kontestatie uitgelokt Een ernstige
raadpleging van de bevolking is tot
nu toe uitgebleven Het probleem
gesteld door de opstelling van de
raketten moet met als een geïsoleerd geval worden onderzocht,
maar moet beslecht worden in het
raam van een algemeen onderzoek naar de gegrondheid van de
huidige NAVO-strategie en de
aanvaardbaarheid van de geïmpliceerde risiko's
In het raam van dit onderzoek zal
ook de vraag opkomen of een
land als België wel gediend is met
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de toebedeling van nucleaire aanvalstaken, zoals deze normaal aan
de F 16 zijn toegewezen, en er met
eerder baat zou bij hebben naar
een gezondere werkverdeling te
streven binnen het Atlantisch verdedigingspositief
Een schema voor een dergelijk
verbeterde werkverdeling zou
erin bestaan, binnen het Atlantisch
geheel, een eigen Europees defensieconcept uit te werken dat voor
gevolg zou hebben de Westeuropese bondgenoten met langer automatisch mee te slepen in een
Amerikaanse globale strategie
waarvan de uiteindelijke orientenng allesbehalve duidelijk is Het
uitroepen van een moratorium inzake defensie-uitgaven zou stimulerend werken op deze noodzakelijke strategische herziening
Een van de belangrijkste aspecten
m b t dit moratorium, is de noodzakelijkheid halt toe te roepen aan
de waanzinnige bewapeningswedloop waann de NAVO, onder zijn
huidige eénledige of unitaire vorm
Westeuropese
bondgenoten
meesleept
Een dergelijk halt kan alleen wor-

Pierre Harmei
den toegeroepen doör een land
dat zijn nationale verantwoordelijkheid opnieuw opneemt

NAVO

(foto BcIgaJ

in dienst van Europa

Onder het mom van een voorafgaande
konsultatieverplichting
met de NAVO-bondgenoten —

een verplichting waaraan de VS
zich nooit heeft gehouden -r en
achter het scherm van „globale

Tindemans pleegt kiesbedrog!
Twee weken geleden hekelden we in deze zelfde
kolommen de door Leo Tindemans voorgenomen benoeming van Juan Cassiers,
de
Cepic-verlegenwoordiger op Buitenlandse Betrekkingen, als permanente vertegenwoordiger
bij
de
NAVO.
We stelden toen vast dat
deze
benoeming
rechtstreeks Vlaanderen aangaat,
omdat de NAVO niet alleen
het denkcentrum is van
onze buitenlandse politiek
Cbij gebrek aan een eigen
„Belgische" gedachte), maar
ook omdat het defensiebudget — en dus de NAVO
— steeds meer als middel
wordt gebruikt om bepaalde
Belgische bedrijven te bevoordelen, vaak tegen alle
gezond verstand en rechtvaardigheid in. En niet in het
minst omdat de Vlaamse belastingbetaler moet opdraaien om de bewapeningswedloop van Reagan kracht bij
te zetten, terwijl de kompensaties uitsluitend Wallonië
— en onrechtstreeks Brussel — ten goede komen.
Het verhaal is mondgemeen geworden. Wanneer
een militair een Volkswagen
moet gebruiken omdat de
begroting de aankoop van
een Ferrari niet mogelijk
maakt, dan loopt hij naar een
bevriende NAVO-expert die
meteen a-l-b het bewijs levert dat Ferrari absoluut
noodzakelijk is om de Russische dreiging te counteren...
We kunnen er om lachten.
Met een bittere smaak in de
mond. Dit is m 't kort, de
geschiedenis van de F 16,
van het pantservoertuig TPZ
en van zovele andere militai-

re uitgaven, waarbij stelselmatig het Europese materiaal voor het Amerikaanse,
en de Vlaamse bedrijven
voor hun Waalse konkurrenten worden opgeofferd.
Geen wonder dat de
Vlaamse eis op inspraak in
het Belgisch buitenlands
beleid zich prioritair naar de
NAVO
richt, vooral
nu
steeds duidelijker
wordt
hoe handig door Simonet en
zijn opvolgers de taalwetten
werden omzeild in de diplomatie om, ondanks de uiterlijke schijn van numeriek
evenwicht, de gehele beslissingsmacht in anti-Vlaamse
handen te koncentreren.
De persoon van Juan
Cassiers is in se onbelangrijk, maar verkrijgt een symboolwaarde. Hij behoort niet
tot de topdiplomaten en
staat bij zijn Vlaamse kollega's alleen bekend om zijn
bemoeizucht en holle pretentie Het gaat dus duidelijk
om een politieke benoeming, niet om deskundigheid.
Om begrijpelike redenen
heeft de konservatieve pers
niet op deze benoemingsgeruchten gereageerd.
De bezorgdheid
moet
nochtans niet onaanzienlijk
zijn geweest, vermits wordt
vernomen dat Leo Tindemans na, ondanks alle kritiek binnen zijn eigen partij,
de benoeming toch te hebben getekend, nu plots bevel heeft gegeven de uitvoering ervan op te schorten tot
na de gemeenteverkiezingen
Een duidelijker
bewijs
voor de dubbelzinnigheid
van het thans gevoerde beleid kan moeilijk worden geleverd

Leo Tindemans — en met
hem de CVP die met de
mond een politiek belijdt die
tegengesteld is aan de beleidsdaden van haar minister — moet eindelijk eens
klare wijn schenken.
Het voorgenomen maneuver berust op een dubbel
bedrog van de kiezer. Enerzijds wenst Leo Tindemans
in het geniep de greep van
de „maffia" volledig te herstellen op de belangrijkste
diplomatieke posten, en dit
op een ogenblik waarop
Vlaanderen zich duidelijk
heeft uitgesproken voor een
terugkeer tot de Harmel-politiek van kernvrije zones en
Europese politieke zelfstandigheid. Anderzijds geeft
Tindemans de sleutelpost
van de NAVO aan een PSCer, waardoor de Belgische
NAVO-politiek
door
de
romppartij van Nothomb zal
worden gekontroleerd
Cassiers was kabinetschef van
Charles-Ferdinand
Nothomb die, als minister
van Buitenlandse Zaken,
met weinig heeft bijgedra-

gen tot de afbrokkeling van
ons aanzien in het buitenland en tot de desorganizatie van het departement...
Naar de dieperliggende
redenen kan slechts gegist
worden. Zeker is dat onze
veronderstelling van twee
weken geleden, nl. dat het
hier om een maneuver gaat
om de opsporing van bepaalde
„nevenaspekten"
m.b.t. de grote bewapeningsuitgaven te bemoeilijken, nu
nieuwe argumenten vindt in
de „onthullingen„ van het
rapport Blumenthal. Revelaties die sinds maanden in
welingelichte kringen mondgemeen zijn._
Sedert
enkele
jaren
woedt de kanker van de politizering op Buitenlandse
Betrekkingen zozeer dat
hele sektoren niet langer in
staat zijn hun taak behoorlijk te vervullen. Intussen
geeft men voor nutteloos
oorlogsmateriaal onmetelijke sommen uit, die beter aan
de promotie van onze buitenlandse handel konden
worden besteed.
Inzake Zaïre zoals inzake
NAVO is het enige antwoord van Leo Tindemans.
het afschermen van zijn Departement om teloorgang en
immobilisme te verbergen
Benoemingen zoals deze
van Cassiers zullen er veel
toe bijdragen de Vlamingen
— hierin gesteund door de
Vlaamse industrie en zakenwereld — aan te moedigen
een eigen diplomatiek circuit op te zetten en zich
kristischer dan ooit op te
stellen tegen de Navo-bureaukratie Voor dit wantrouwen zal dan een Vlaams
minister
verantwoordelijk
zijn.

VK|

Kommentaar

negotiaties" — een formule waarbij elke nationale verantwoordelijkheid wordt opgelost in de globale onderhandelingsbrij — werd sedert de jongste jaren elk nationaal
verantwoordelijkheidsgevoel opgegeven in het raam van de
N A V O , en werd op Europees vlak
elke eigen wil in de kiem gesmoord De zogenaamde NAVOverbintenissen zijn daardoor een
alibi geworden voor Europese politieke apatie

Financiële implikaties
Een aspekt dat in het bijzonder opheldering verdient is dat van de financiële implikaties van de bewapeningswedloop
De V S hebben steeds deze wedloop als een middel beschouwd
om hun tegenstrever financieeel
en ekonomisch door de knieën te
dwingen De financiële gevolgen
van deze strategie, die aan de
bondgenoten als een militaire defensie-metode wordt voorgesteld
terwijl ZIJ in feite deel uitmaakt van
de ekonomische oorlogsvoering,
zijn voor West-Europa rampzalig
Daarbij komt dat het openlijk beleden streven van de administratie
Reagan naar militaire supenoriteit
zowel voor West-Europa als voor
het Sovjet imperium verontrustend IS
Hoe kan men het Sovjet impenum
van overbewapening beschuldigen wanneer men zelf naar uitgesproken overwicht streeft"?
Op dit punt moet klaarheid worden geschapen, en dit kan alleen
wanneer een individueel land duidelijk zijn verantwoordelijkheid
opneemt en weigert zijn aandeel
te betalen zolang het niet over een
transparante komptabiliteit beschikt
O p dat ogenblik zal blijken dat de
verdediging van West-Europa kan
worden georganizeerd op een maaier die veel minder risiko's en veel
meer veiligheid garandeert tegen
veel lagere kostprijs
Het probleem van de transparantie inzake NAVO-strategie is eveneens gesteld op nationaal Belgisch
vlak Wordt door België inderdaad
inspraak gevoerd in de beslissingen van de N A V O , door wie en in
funktie van welke belangen wordt
deze inspraak b e o e f e n d '

België netjes in het NA VO-gelid (foto UPI)
kompehsaties In een NAVO-strategie die veel meer op ekonomische objektieven gericht is dan
zuiver militaire, moet de ekonomische inspraak en verdeling van de
defensielasten en daaruit voortvloeiende voordelen (kompensaties) zeer ernstig worden genomen

Kompensaties
W e stellen echter vast dat in naam
van technisch-militaire imperatieven, bestellingen worden geplaatst die niet aan de behoeften
en de mogelijkheden van het land
beantwoorden, terwijl dezelfde
subjektieve keuze van de militairen, gehteiligd door de stempel van
de NAVO-goedkeuring, dan weer
worden ingeroepen om een deel
van het land te bevoordelen ten
koste van het andere In de zaak F
16 versus Mirage is dit zeer duidelijk Vlaanderen — dat uiteraard
het grootste aandeel van de defensieuitgaven moet torsen —
blijft eens te meer in de kou staan
Het moet weer eens uitgerekend
een Vlaamse nrnnister van Buitenlandse Betrekkingen zijn die de
rechtmatige belangen van de
Vlaamse industrie verkwanselt
aan het bedenkelijk aureool van
pseudo-Atlantisch
staatsmanschap •

Vlaamse inspraak
noodzakelijk

Meer dan twintig jaar lang was de
N A V O het monopolie van André
de Staercke, een emanatie van de
regenng uit Londen die in de
NAVO-kultus een middel zag om
in naam van het „salus patriae" het
gezag van het Brusselse establishment ' te bevestigen Na een
schuchtere poging om ook in deze
krucialè sektor politieke doorzichtigheid te verzekeren, beleven we
thans éen nieuwe inspanning om
alle sektoren die met externe bedreiging (Oost-West) of interne
besluitvorming (NAVO-desk en
permaj^ente vertegenwoordiging)
begaan zijn, opnieuw in handen
van een ultra-konservatieve ondemocratische minderheidsgroep te
koncenVeren
Tenslotte het probleem van de

Het vraagstuk van de Vlaamse
inspraak in het buitenlands beleid
IS even oud als België, en stelt zich
in ruimere termen dan het hierboven besproken moratorium
Daar het centrale probleem vanuit
Vlaams standpunt echter de Europese eenmaking is, en deze laatste
op haarbeurt funktie is van de ombouw vSn de N A V O tot een tweeledig systeem waarin de Westeuropese pijler tot bloei kan komen,
IS het vrjj vanzelfsprekend dat de
struktufènng van de Vlaamse inspraak ;§elijke tred houdt met de
opkompt van een ernstige en volwaardig^ Europapolitiek
Gedurende twintig jaar zwaaide
het Brljsselse establishment de
plak vat^het Atlantisme omdat het
instinktfftatig in de Europese verbrokkeli^gspolitiek (die de N A V O
moest '«waarborgen) een middel
zag om (ie vroegere Belgische rol
in naarn* van het Europese evenwicht te°kunnen verder zetten In
plaats van mstrukties te ontvangen van Londen, ontving Brussel

zijn wachtwoorden van Washington en vaarde daar geruime tijd
wel bij Het was immers de periode van het Marshall-plan dat aan
West-Europa
welvaart
terug
schonk en demokratie In de jaren
zestig kwam er verandenng toen
in steeds bredere knngen werd
vastgesteld dat de Sovjetuniedreiging op West-Europa met
akuut was en de inschakeling van
onze landen in de Amerikaanse
strategie een belangrijke hinderpaal vormde voor de Europese
politieke toekomst Een volwaardig Europa moet immers naast zijn
ekonomie ook zijn verdediging
zelfstandig kunnen beheren
Tijdens deze [jeriode kwam men
eveneens tot de vaststelling dat
de Duitse drang naar hereniging
met te remmen viel, maar ook
geen oplossing kon vinden in de
optelsom van twee Duitslanden in
één enkele staat Terwijl Frankrijk
onder generaal De Gaulle zijn
eigen verantwoordelijkheid terug
opnam inzake defensie, kwam
men overal tot het besef dat een
vreedzame ontspanmngspolitiek,
een politiek die samenwerking in

de plaats stelt van confrontatie
tussen Oost- en West-Europa, de
enige uitweg was om de Duitse en
Europese bestrevingen in overeenkomst te brengen, en de weg
op te gaan van de Europese eenmaking De hinderpalen waren
Yalta en in ruime mate de N A V O ,
voor zover deze laatste was opgebouwd op de splitsing tussen
Oost- en West en verder uit bureaukratisch eigenbelang de bestendiging wilde verzekeren van
de Europese kloof
Uit reaktie tegen deze stagnatie in
de Europese evolutie kwam de
fwlitiek Harmei tot stand Ze beoogde een einde te stellen aan de
toestand waarin Europa werd beschouwd in funktie van de N A V O ,
en integendeel te bevestigen dat
de N A V O in dienst moest staan
van Europa Daarom werd als uitgangspunt gesteld dat de N A V O
voortaan naast een militaire, ook
een politieke dimensie moest krijgen, m a w dat de Verdragsorganizatie met alleen onze veiligheid
militair moest garanderen, maar
ook door rechtstreeks onderhandelen met Oost-Europa, de voor-

waarden moest scheppen voor
een veilige samenleving
De politiek van Harmei was, nationaal zoals internationaal, een politiek van openhield, samenspraak
en Europees realisme Ze was
vooral een moedige politiek alle
eigenschappen die onder zijn vier
opvolgers volledig zijn zoek geraakt
Wat echter voor ons van belang is,
is de vaststelling dat de Harmelpolitiek, waarnaar herhaaldelijk tijdens de jongste jaren als voorbeeld werd verwezen in officiële
NAVO-teksten, gepaard ging met,
zoniet het gevolg was van, de
Vlaamse opkomst in dit land en in
de diplomatie
Zoals steeds uit de misnoegdheid
in verband met het buitenlands
beleid zich door penfensche verschijnselen In de jaren 1962 kwam
de Vlaamse misnoegdheid t o v
het Europese verbalisme van
Spaak en de „maffia-mentaliteit"
van de toenmalige Belgische diplomatie tot uiting in de taalwetten
De doorvoenng ervan had voor
gevolg de gescleroseerde top van
Buitenlandse Zaken in het zand te
doen bijten en plaats te ruimen
voor nieuwe elementen, en dito
denkmetodes waann Vlaanderen
zijn weerspiegeling vond en die
door hun dynamisme de consensus wegdroegen van het ganse
land Taalevenwicht en Europese
opbouw gingen hand in hand
Twintig jaar later viert opnieuw
hetzelfde Europese verbalisme
hoogtij en worden de sleutelposities van het diplomatiek bedrijf
eens te meer aan demokratisch
toezicht onttrokken
Indien het Centraal Bestuur van
Buitenlandse Betrekkingen en de
bevoegde minister met langer in
staat blijken hun verantwoordelijkheid op te nemen op Europees
vlak, een sterke Europa-pKilitiek uit
te-stippelen en de Europese waardigheid en vaardigheid te verdedigen binnen het Atlantisch geheel,
dan moet het initiatief, nu zoals ten
tijde van Harmei, van de Vlaamse
gemeenschap uitgaan
De regionalizenng laat ons toe als
een volwaardige politieke entiteit
op te treden Het komt er nu op
aan de samenwerking tussen het
Centraal Bestuur en de Vlaamse
Raad te struktureren op een manier die aan de Vlaamse gemeenschap toelaat de rol te spelen
inzake buitenlands beleid die met
haar leidende positie in dit land
overeenstemt

Objektieven en middelen
om de Vlaamse inspraak te struktureren
Er bestaat geen Belgische oplossing voor de Belgische problemen, alleen een Europese. Een
Europese oplossing
betekent
een politiek van Europese hereniging en samenspraak ten
overstaan van Oost-Europa en
van Europese autonomie en Europese militaire integratie binnen
de NAVO. De Europese politieke
opbouw is niet langer synoniem
met het Verdrag van Rome dat
tot een vrijhandelszone is verworden. We moeten echter de
logica van de EEG doorzetten en
zowel de Amerikaanse boycot
als de kontrole-maatregelen op
de Oost-Westhandel resoluut
van de hand wijzen. Waarom
heeft Leo Tindemans zich niet
duidelijk tegen de boycot uitgesproken, zoals Parijs en Londen?
We moeten ons eveneens afzetten van de sancties-mentaliteit
van Reagan. De Polen komen op
straat uit honger en niet omwille

van de formele konceptie van de
politieke vrijheid. Europa dankt
zijn welvaart en vrijheid aan het
Marshall-plan. We moeten dus
initiatieven ondernemen opdat
de EEG een soort Europees
Marshall-plan zou voorstellen
aan Oost-Europa.
Tegelijkertijd moeten we streven
naar de opzet van een Europees
commando en van een Europese
integratie binnen het bondgenootschap. Zo, en zo alleen, worden mensenrechten in Oost-Europa daadwerkelijk gediend. Armoede leidt tot Stalinizering. De
huidige Amerikaanse bewapeningspolitiek die ons wordt opgedrongen kan in Rusland alleen
de voorstanders van de harde
lijn aanmoedigen. We moeten terugkeren tot een aktieve ontwapeningsstrategie en langs de Europese
Veiligheidskonferentie
om, een beleid uitstippelen dat
leidt tot verminderde bewape-

ning in Europa, tot kernvrije zones en grotere politieke vrijheid.
Wat de middelen betreft is het
duidelijk dat de criteria van de
taalwetten van 1962 niet langer
volstaan opdat het Vlaamse
landsgedeelte zich zou herkennen in de ,Belgische diplomatie.
De wet van 1962 bepaalde dat de
funkties fifty-fifty moesten worden verdeeld op elk niveau, en
dat de diplomaten moesten tweetalig zijn. Het gaat er echter niet
langer om dat diplomaten een
formele kennis van het Nederlands hebben. Vlaanderen moet
vertegenwoordigd worden door
mensen die onze eigen Europese
aspiraties ingang kunnen doen
vinden in het centrale beleid.
Daartoe moet de Vlaamse Raad
een rol worden toegekend van
distilleerkolf voor nieuwe ideeën,
uitmondend in de centrale besluitsvorming.
Jan Vander Maelen
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Nieuw sukses Groenen wijzigt politiek toneel

m

Onze wereld

Uitslag Hessen gooit de
kaarten in Bonn dooreen
V
De deelstaat-verkiezingen in Hessen zorgden deze week voor een
politieke bom in de Bondsrepubliek en zetten eens te meer de opiniepeilers in hun hemd. Weliswaar was de nederlaag van de liberale FDP,
die onder de kiesdrempel van 5 th bleef en dus uit het deelstaat-parlement verdwijnt, wel voorspeld, evenals een nieuw sukses voor de
milieupartij van de Groenen die met 8 t h van de stemmen en negen
zetels ook dit parlement binnentreedt.
Maar in tegenstelling tot vrijwel alle voorspellingen haalde de
Hessische C D U , onder leiding van haar „orde en wet"-voorzitter Alfred Dregger geen groot sukses, geen absolute meerderheid, en tekende ze integendeel een klein verlies op. En de sociaal-demokratische SPD, die de deelstaat al lange jaren regeert, kreeg niet de
voorspelde afstraffing. Met 42,8 th van de stemmen, een verlies van
anderhalf percent, hield ze beter stand dan zelfs de eigen leiding had
gedroomd.
De uitslagen in Hessen hebben
uiteraard een enorme nationale
weerslag. De verkiezingen in de
deelstaat stonden Immers helemaal in het teken van de regeringskrisis in Bonn. En het minste
dat kon worden gezegd is dat de
kiezers zeker hun zegen niet
hadden gegeven aan het plan
van kristen-demokratische C D U C S U en liberale FDP om op
1 oktober kanselier Schmidt ten
val te brengen via een konstruktieve motie van wantrouwen, en
hem te vervangen door C D U leider Helmut Kohl die een kristen-liberale koalitie zou leiden.
Die nieuwe regering zou dan op
6 maart verkiezingen uitschrijven.
De uitslag in Hessen, die duidelijk geen plebisciet vormde voor
een dergelijke gang van zaken,
betekende dan weer steun voor
kanselier Schmidts voorstellen.
Toen zijn koalitie haar meerderheid verloor door het vertrek van
de liberalen uit de regering op
17 september stelde Schmidt
voor dat hij een vertrouwensstemming zou verliezen, en daarna een minderheidsregering zou
leiden tot vervroegde algemene
verkiezingen in november. Op
die manier zou Immers duidelijkheid worden geschapen over de
vraag welke regering de kiezers
zelf in Bonn wensten.

pauze te gunnen, en v o n d ' e e n
regeer-periode van vijf maanden
(waarvan een goed deel zich afspelen in een pre-elektoraal vacuum) een slechte oplossing.
CDU-leider Kohl steunde evenwel de FDP-leiding. Hij verkiest
een koalitie met de liberalen boven een tête-a-tête in de regering
met Strauss.
De verkiezingen in Hessen waren een lelijke streep door de
rekening van FDP-leider Genscher en van Kohl. Onmiddellijk
staken de meningsverschillen bij
de liberalen over het ten val
brengen van de Bonner koalitie
weer de kop op. Van zijn kant
stelde Strauss openlijk de vraag
of de FDP nog wel een geloofwaardige partner voor samenwerking op lange termijn was. En
een sip kijkende Kohl is er zich
duidelijk van bewust dat de uitslag in Hessen zijn positie bepaald niet versterkt heeft.
Afgezien van haar weerslag op
de regeringskrisis in Bonn heef^
de uitslag in Hessen ook belangrijke implicaties op lange termijn
in de Bondsrepubliek. Na Hamburg is nu ook in Hessen de FDP

uit het parlement verdwenen en
toont de Groene partij, die opnieuw een deelstaat-parlement
binnentreedt, dat ze geen ééndags-verschijnsel is.
Na Hamburg heeft nu ook Hessen een parlement waarin geen
van de twee grote partijen een
meerderheid heeft, en waar de
FDP niet meer aanwezig is om de
klassieke koalitiepartner te vormen.
In Hamburg wordt een SPD-minderheidsregering nu „gedoogd"
door de Groenen. Gaat Hessen
ook die richting uit? En welke
prijs zullen de Groenen voor een
dergelijke samenwerking bedingen?
De suksesrijke Groene partij
komt de traditionele links-rechtstegenstelling doorbreken. De milieupartij is zeker niet rechts te
noemen maar, met haar zeer gevarieerde aanhang, kan ze evenmin zonder meer als links worden bestempeld. Ze vertolkt
vooral het verzet bij een niet
onaanzienlijke groep kiezers tegen het traditionele politieke bedrijf.
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Haar sukses, de teloorgang van
de FDP, het feit dat nu al in twee
deelstaat-parlementen geen duidelijke
regeringsmeerderheid
bestaat en dat andere dergelijke
situaties kunnen volgen, tonen
dat een eind is gekomen aan
meer dan dertig jaar grote poli-

tieke stabiliteit in de Bondsrepubliek. Wat zeker niet betekent dat
er nu chaos dreigt in dit land,
maar wel dat er in de toekomst
nieuwe wegen zullen moeten
worden geëxploreerd.

H. Oosterhuys

Sharon tot zondebok
maken volstaat niet
De grootste betoging die ooit in
Israël plaatsvond was die waarin
tussen de 350.000 en 400.000
Israëli's protesteerden tegen de
slachting van honderden weerloze mannen, vrouwen en kinderen
in de Palestijnse kampen Sabra
en Chatila in Beiroet, en tegen de

De FDP-leiding wou daar echter
niet van horen. Door haar geschipper van de jongste jaren —
meningsverschillen met de SPD
over de sociale uitgaven, knipoogjes naar de C D U — heeft de
partij heel wat krediet verloren
en in spoedige algemene verkiezingen dreigt ze, zoals Hessen
bewees, onder de 5 th te blijven
en aldus als derde politieke partij
helemaal uitgeschakeld te geraken. De houding van de partijleiding werd echter aangevochten
door een deel van de FDP-bestuurs- en fraktieleden die snelle
verkiezingen wel de enige zindelijke oplossing vonden, en die
trouwens tegen het verlaten van
de koalitie waren.
Bij de kristen-demokraten was
de Beierse CSU-leider Strauss
eveneens voorstander van snelle
algemene verkiezingen. Hij oordeelde dat de C D U - C S U daarbij
op een absolute meerderheid
kon rekenen, zag geen enkele
reden de FDP een plezier te doen
door haar de gevraagde adem-

De Liberalen buiten, de Groenen binnen...

verantwoordelijkheid van hun regering voor die slachting. En dat
strekt Israël tot eer Zoals ook de
Israëlische pers een eervolle rol
heeft gespeeld. Ze heeft niet geprobeerd de feiten te verdoezelen, maar integendeel mee bewijzen aangebracht dat Israëlische

militaire leiders, onder wie minister van Defensie generaal Sharon, reeds op woensdag 15 september leden van franje-groepen
van de falange, en van de milities
van ex-majoor Haddad, tot de
door Israëlische
troepen en
tanks omsingelde kampen toeliet. Dat de moorden reeds op
donderdag 16 september begonnen en dat de Israëlische legerleiding reeds geruime tijd op de
hoogte was vóór op zaterdag 18
september een eind aan het
bloedbad werd gemaakt. Er namen geen Israëli's deel aan het
bloedbad, maar het vond plaats
in door Israëlische troepen gekontroleerd gebied en werd door
hen mogelijk gemaakt, en dat
maakt dat de regering-Begin niet
kan doen of ze geen verantwoordelijkheid draagt, zo schreven de
kranten en riepen de betogers.
Maar ondanks die diep gemeende
en moedige kritiek kreeg de regenng-Begin het vertrouwen in het
parlement, met 48 tegen 42 stemmen Dit hoewel Begin, die weliswaar onder zware druk alsnog in
een onderzoek naar de slachting
toestemde, elke fundamentele kritiek op het optreden van zijn regering ter zake van de hand wees
Dat betekent dat een meerderheid
in het parlement het misschien wel
niet eens is met wat in Sabra en
Chatila gebeurd is. maar geen reden ziet dat Israel van regering en
beleid zou veranderen

Generaal Sharon, minister van Oorlog

Nochtans was wat in Sabra en
Chatila gebeurd is, hoezeer het
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ook vele Israeli's tegen de borst
stuit mede een gevolg van Israels
beleid om te weigeren het Palestijnse probleem te onderkennen,
en steeds weer te proberen zijn eigen wil in het Nabije Oosten op te
leggen
In het kader van die politiek droeg
het ertoe bij het toch al diep
verdeelde Libanon verder te destabilizeren en de macht van de Libanese regering te ondergraven
De
gedeserteerde
Libanese
majoor Haddad had sinds 1976
nooit een , vrije enclave" in het
zuiden van Libanon kunnen oprichten zonder Israëlische wapens
en steun En de falange-milities
werden mede door Israel bewapend
Het Israëlische beleid was er ook
op gericht de vestiging van een
Palestijns thuisland te verhinderen
en de Palestijnse Bevnjdingsorga-^
nizatie PLO te breken In dat laatste slaagde Israel, althans in militair
opzicht, door zijn invasie van deze
zomer in Libanon die de aftocht
van de PLO-strijders uit Beiroet
tot gevolg had
Dat globale beleid bracht mee dat
honderdduizenden
Palestijnse
vluchtelingen, aan wie het recht op
een eigen land ontzegd werd, zich
in Libanon vestigden en daar, na
het vertrek van de PLO, ontwapend en weerloos uitgeleverd aan
vergeldingsakties vanwege kristelijke milities achterblijven
Het drama van Sabra en Chatila
onderstreept nogmaals de noodzaak voor een thuisland voor de
Palestijnen De door Israel bezette
westelijke Jordaan-oever,
waar
dat thuisland zou moeten worden
gecreëerd is met groot genoeg om
alle naar schatting vier miljoen
Palestijnen op te nemen, net zoals
Israel met alle joden ter wereld zou
kunnen opvangen Maar dit thuisland zou een veilige haven zijn
voor degenen die zich nu elders,
juist omdat ze Palestijn zijn, bedreigd moeten voelen
Er bestaat geen enkele reden om
aan te nemen dat premier Begin
bereid is naar een dergelijke oplossing toe te gaan, of zich zelfs
maar enigerwijze soepeler op te
stellen Integendeel hij negeerde
zelfs Amerikaanse oproepen om
zijn troepen zo snel mogelijk uit
Beiroet weg te halen, en vertraagde daardoor de herontplooiing van
de uit Amerikanen, Fransen en
Italianen bestaande
internationale
vredesmacht die destijds na de
aftocht van de PLO veel te snel uit
Beiroet was vertrokken
Maar daarnaast is het ook de
vraag of de Arbeiderspartij, die nu
vanuit de oppositie Begin zo fel
bekntizeert, Israels beleid over
een andere boeg zou gooien In de
vele jaren dat zij aan het bewind
was weigerde zij even goed het
bestaan van een Palestijns volk en
zijn zelfbeschikkingsrecht
te erkennen, en de door Begin met
grote ijver voortgezette
politiek
van 'joodse nederzettingen om aldus in bezet gebied een voldongen feit te scheppen werd onder
de Arbeiderspartij
begonnen
De brede, openlijke kritiek waartoe de slachting in Sabra en Chatila in Israel geleid heeft strekt, zoals
reeds gezegd, de Israëlische demokratie tot eer Maar het is met
genoeg generaal Sharon tot zondebok te maken voor iets wat
voortvloeit uit een dieper liggend
beleid Want daardoor zou juist de
fundamentele vraag uit de weg
worden gegaan, nl over een nieuwe aanpak om te komen tot een
stabiele regeling in het Nabije
Oosten die Israels veiligheid verzekert
maar tegelijk
rekening
houdt met vtiat nu ook president
Reagan „de gewettigde Palestijnse betrachtingen" heeft genoemd
H.0.

Rapport-Vandemeulebroucke
over zachte energie in plenaire
STRAATSBURG - Het grote debat ging over de Vredeling-richtlijn een communautaire maatregel over de relaties tussen de
werknemers en werkgevers van
transnationale bedrijven, of bedrijven met een Ingewikkelde
struktuur. De hele vakbondswereld was uitgenodigd: ook „onze"
Houthuys en Debunne waren er,
netjes geflankeerd door hun
CVP- en SP-lobby Na het grote
debat, kon onmiddellijk de viering van dertig jaar Europees
Parlement ingezet worden. Het
rapport zachte energie belandde
zodoende naar de donderdagnachtzitting. De potentaten van
het parlement gaven een trieste
vertoning, de stemming over het
grote debat werd verschoven: de
kristen-demokratie toonde haar
ware gelaat. Het is toch allemaal
zo ver van huis.

plaatsingen van bedrijven, en,
uiteraard, sluitingen
Hoe dan ook de Vredeling-richtlijn
IS een stap voorwaarts in een
strategie op EG-vlak, een begin
van gedragskode voor multinationale bedrijven Het Parlement
heeft er twee jaar kommissiewerk
over gedaan, om uiteindelijk dit
rapport in plenaire zitting door de
Britse konservatief Spencer te la-

lorizeren, dat het aan bevoegdheid
moet winnen, dat het zijn degelijkheid wil bewijzen We merken
echter dat, telkens er over netelige, belangrijke politieke kwesties
moet gedebatteerd en beslist worden, het zijn verantwoordelijkheid
ontvlucht Dit IS zo geweest bij de
kwestie van de zetel van het Parlement daar werd geopteerd voor
de status quo om niemand tegen

'^;^^'
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De Vredelijn-richtlijn
Reeds in de jaren zestig had Galbraith ervoor gewaarschuwd multinationale bedrijven vermoge
wat veel staten of international
organizaties niet vermogen C
verspreiding over heel de were! I
van hun aktiviteiten, de versche
denheid, de ingewikkelde struktuur de vervvijderde beslissingscentra, de enorme afmetingen en
dus ook dito mogelijkheden van
deze bedrijven kunnen wel eens
bepalend zijn voor het sociaalekonomisch en politiek verloop), in
een land De voorbeelden zijn legio Ford Amsterdam, Chevron,
Texaco, Akzo, Westinghouse, allen sloten ze hier of daar een
afdeling die met meer rendeert,
werden werknemers op het laatste moment geïnformeerd Het flagrantste voorbeeld is CitroenVorst hoewel de beslissing al drie
weken genomen was, werden de
werknemers in Vorst daags tevoren geïnformeerd dat ze niet meer
hoefden te komen De relatie
werknemer-werkgever in een multinationaal bedrijf IS gekompliceerd
Vredeling beoogt hierin een verbetering te brengen Het gaat
vooral om een tijdige en korrekte
informatie van de werknemers
over transformatieplannen, over-

ten voorstellen Niet minder dan
285 amendementen, vooral uit
konservatieve, liberale en kristendemokratische hoek waren ingediend Dit was dan voor CDU-er
Von Bismarck een aanleiding om
een verdaging van de stemming te
vragen, om de amendementen te
herschikken 't Komt er eigenlijk
op neer dat de konservatieve
hoek een nieuwe reeks amendementen zal indienen die heel de inhoud van de richtlijn op de helling
zet De vakbonden hebben zich
duidelijk voor de richtlijn uitgesproken De kristen-demokraten
hebben het echter gehaald de
stemming werd uitgesteld
Dat geeft een bittere nasmaak het
parlement verkondigt overal waar
het maar kan dat het zich moet va-

de borst te stoten Intussen blijft
de dolle verhuis doorgaan Twee
maanden geleden werd, weer
eens met de volledige steun van
de knsten-demokraten, geweigerd
over de kwestie-Libanon te spreken voor hen was dat geen dringende zaak En ook zij wasten hun
handen in onschuld
Het zo belangrijk geachte rapport
Seitlinger over een uniforme kiesprocedure bij de volgende Euroverkiezingen werd zodanig afgezwakt dat het eigenlijk met meer
hoeft Nu deze verdaging met een
maand van een rapport waar al
twee jaar op gewerkt wordt Dit is
toch kompleet ndikuul' Nu wordt
voor volgend jaar met veel glitter
het grote debat over de Europese
instituties
aangekondigd
Het
wordt de inzet voor de verkiezingen van 1984, er werd een speciale institutionele kommissie voor
opgericht, elk land kreeg zijn institutioneel onderonsje (de krokodilleklubjes) Het zal echter blijken
dat dit parlement, dat de drijfveer
zou moeten zijn voor een dynamiek in de EG, uiteindelijk een rem
zal zijn op een gezonde ontwikkeling van de EG

Zachte energie
hard aangepakt
Reeds van bij de aanvang van de
parlementaire
werkzaamheden
was Maurits Coppieters een vurig
verdediger voor het doorbreken
van het eenrichtingsverkeer naar
het nucleaire
De Britse konservatieven noemen
hem trouwens Coppieters the
Fastbreeder (de snelkweekreaktor) W I J hebben steeds deze vanzelfsprekende exclusieve optie
voor de nucleaire weg bestreden
de kwasi totaliteit van de energiebegroting gaat naar nucleair opzoekingswerk en projekten, elk
rapport dat met in het teken staat
van nucleaire energie wordt gekelderd, moratorium wordt afgewezen de vraag naar meer informatie
over de veiligheid werd afgewe-

zen Intussen had Coppieters een
studie laten maken over de mogelijkheden van zachte energie in de
verscheidene lidstaten Jaak het
België uitsplitsen in VlaanderenWallonie Het parlementair verslag
dat nu aan de orde was, is een
schakel in heel dit opzet
De bedoeling is te weten wat de
konkrete mogelijkheden zijn voor
deze energievorm, die op de regio's in Europa te bierekenen, en
serieuze campagnes te organizeren in elke regio, telkens met onze
plaatselijke EVA-partner
Maar
laat ons nog even terugkeren naar
de plenaire zitting de nucleaire
lobby van liberalen, konservatieven, gaullisten en knsten-demokraten maakten er een spelletje
van Seligman (Tory) maakte er
een half uurtje kolder van Het
debat, dat donderdagnacht plaatshad, werd afgerond met de stemming op vrijdagmorgen Steeds
een slecht moment, aangezien
veel parlementsleden dan reeds
vertrokken zijn Slechts éen vierde
IS aanwezig, waaronder dan alle
Britse konservatieven die allen samen uit Straatsburg vertrekken
met een charter om 14 u 30
Een van hun amendementen dat
de hele zin van het rapport-Vandemeulebroucke wijzigde, werd dan
ook aanvaard Waarop Viehoff
(PvdA-NI) het kworum vroeg,
d w z wanneer met 1/3de van de
leden aanwezig is, wordt de stemming naar de volgende zitting verdaagd Dit gebeurde Tot grote
ergernis van de Britse konservatieven, en terecht vinden wij want
het IS met proper het absenteïsme
van de anderen -te gebruiken
Maar goed, de Tones zouden het
ook met laten

Lozing kernafval
in zee afgewezen
Een initiatief van de heel sympatieke Beate Weber (SPD) Jammer
dat Jaak Vandemeulebroucke met
mee het initiatief mocht nemen
Vroeger ging dat, nu met meer de
socialistische fraktie heeft haar
leden verboden initiatieven van
anderen voor dringende ontwerpresoluties te steunen Onze fraktie
bestaat slechts uit elf leden, zodat
we voor iets dergelijks steeds op
handtekeningenjacht
moeten
gaan onze klassieke maandagnamiddagjob De resolutie Weber
werd door Jaak wel in plenaire
verdedigd, en terecht bracht hij ze
in verband met de recente gebeurtenissen in Brugge, over het
transport van nucleair afval over
het grondgebied van de stad, en
over de protesten van Galicie over
de lozingen (meestal wordt kernafval in zee gestort ter hoogte van
de Spaanse noord-westkust, Galicie dus) De resolutie werd aanvaard, en dat is te danken aan het
absenteïsme van de knsten-demokraten

Parlement vierde
30-jarig bestaan
Met een koncert, een receptie en
zo van dat Wij waren er met
woensdagavond
brachten
we
door met Ferdinand Mosschenros, onze EVA-man uit Straatsburg Achteraf hoorden we wel
dat een paar socialistische leden
met naar het koncert wilden gaan,
omdat Richard Strauss werd opgevoerd, en naar het schijnt zou
dat fascistische muziek zijn omdat
Hitler daar een vurig bewonderaar
van was O tempora, o mores Het
tweede deel van het koncert bestond uit Beethovens derde, de
Eroica Ze hadden misschien beter
Ludwig's vijfde opgevoerd, de
noodlotsymfonie
Herman Verheirstraeten
Wie hel rapport-Vandemeulebroucke over
zachte energie wil, schrifft maar naar het
Europees Parlement, Belliardstraat 97 te
1040 Brussel
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„Mij kan je doden, maar niet de
stem van de rechtvaardiglieidr
(Mgr. Oscar Romero)

Boeren getuigen:
#/

Meer dan 3.000 mensen wreedaardig vermoord! f

„De nieuwe militaire junta blijft
onze gemeenschappen
uitmoorden.
Wij arme boeren, indianen en
mestiezen, georganizeerd In het
Comité
van
Boereneenheid
(CUC) willen ons volk en de hele
wereld inlichten omtrent de brutale repressie, georganizeerd
door
de militaire junta en gericht tegen

onze Indiaanse
van Guatemala.

gemeenschappen

Wij wensen dat iedereen weet dat
deze junta van generaals en kolonels sinds 23 maart de politiek van
massamoorden
en vernielingen,
eigen aan de vorige militaire regeringen, niet alleen heeft voortgezet
maar in bepaalde gebieden de

massamoorden zelfs heeft opgedreven tot een niveau dat vroeger
nooit bereikt werd. (...) Gedurende
de laatste anderhalve maand werden meer dan drieduizend mensen, mannen en vrouwen, kinderen en ouderlingen op de meest
wreedaardige wijze vermoord. Zij
werden door de soldaten van de
junta gefolterd, onthoofd of in hun
huisjes levend verbrand. Wij zagen toe hoe het leger onze gemeenschappen binnenviel, al onze
huisjes in brand stak, al onze maïs
vernietigde, onze kleren, meubeltjes en alles wat maar enigszins
waarde had vernielde of ontroofde. Al onze kippen en varkens
werden gedood of meegenomen.

tot aan de nieuwe oog^ op het
einde van het jaar (...) f
Wij zullen ook blijven strijden opdat er In Guatemala
eerj^egering
komt die de belanger^van
de
armen en de arbeiders
^rdedigt,
en niet enkel meer de grOte rijken
en de hoge militaire leiders bevoordeligt Een regering'die onze
boeren een waardig leven verschaft en aan alle armen land,
kredieten, onderwijs, een.'eerbare
woonst en gezondheid
Verstrekt
Een regering waarin zo^el India-

PAXCHRISTj:

(...)
Tijdens de goede week, op goede
vrijdag 2 april, vielen 250 zwaar bewapende soldaten en leden van
paramilitaire groepen het dorpje El'
Adelanto van PujujII binnen. Ofschoon de meerderheid van de
bevolking kon vluchten, grepen zij
toch nog tien vrouwen en brachten hen met hun kleine kinderen
naar een tweetal huisjes. Daar
werden de vrouwen verplicht eten
te bereiden voor de soldaten. Ondertussen brachten de soldaten
rond de huisjes droge dennenaalden, bladeren en wat stro bij elkaar Na het eten schoten zij de
vrouwen en de kinderen neer en
staken de huisjes, met de lijken
erin, in brand. Op 15 april kwamen
de soldaten terug om nog eens
dertig mensen met geweren en
messen te bewerken: 15 vrouwen,

Guatemala
Een republiek in Midden-Amerika, ten zuiden van Mexico en
ten'noorden
van El Salvador en Honduras. Zeven miljoen
inwoners wonen op 108.889 km2 (ruim driemaal zo groot als
België). De bevolking bestaat voor 67 "/o uit Indianen, 30 %
uit mestiezen en 3 "/o blanken. Dit landbouwland bij uitstek
onderhoudt aktieve handelsrelaties met de Verenigde Staten, West-Duitsland en de buurlanden. Zo wordt de scheepvaart gedomineerd en gemonopoliseerd
door de „United
Fruit Company', een Amerikaanse multinational die zowat
heel Midden- en Centraal-Amerika
ekonomisch
bestuurt.
Koffie maakt 2/3 van de uitvoer uit, maar sinds kort heeft
men oliebronnen ontdekt. Dit zou wel eens een extra-reden
kunnen zijn voor het imperialistische
van de naburige
grootmacht.
Ooit was het huidige Guatemala een land met een zeer rijke
en achtenswaardige
kuituur, die van de Maya's. De puinen
van Quirigua, Tikal en Uaxactun blijven hier de stille
getuigen van. In de 16de eeuw kwam dit land onder de
bezetting van de Spanjaarden. De taal vandaag is dan ook
Spaans en de vigerende godsdienst het katolicisme.
Guatemala kwam meest recentelijk
in het nieuws naar
aanleiding van de presidentsverkiezingen
(7 maart 1982). Alhoewel heel wat bewijzen van verkiezingsfraude
bestonden
werd generaal Angel Anibal Guevara Rodriguez toch tot
president verkozen, leider van het rechtse „Frente Democratico Popular'; 90 % van de kiezers had nochtans blanco
gestemd.
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5 mannen en 9 kinderen tussen
6 maanden en 1 jaar. Overlevenden vonden een kind dat met een
machete was vermoord met nog
een stuk van de borst van zijn
moeder in de mond. (...)
Wij lijden nu onder een echte
volkerenmoord die erop gericht Is
onze volkeren eens en voorgoed
te doen verdwijnen. Daarbij hebben zij het speciaal op de Indianen
gemunt (...) Doch het moordenaarsleger stelt zich niet tevreden
met het verbranden en vernielen
van wat het in de dorpjes vindt
Het zoekt en vernietigt ook onze
verborgen reserves en laat deze
doorgaan
voor
opslagplaatsen
van de guerilla. In de voorbije
maanden werd de helft van de
bossen
van
Chichicastenango
door het vuur met de grond gelijk
gemaakt Aldus werden wij beroofd van het zo nodige hout om
te koken en werden de natuurlijke
bronnen verwoest die ons het
leven in de toekomst moeten verschaffen. Wij die In de heuvels
verscholen zitten, lijden de ergste
ontberingen.
Wij hebben geen
voedsel: op sommige
plaatsen
eten wij de maïsreserves op die
ons zouden moeten
voorthelpen

/ /

Overgenomen uit „DCZwijger"
van 8 septeitf^r 1982.
met toelating van de ^Joonist

nen als mestiezen zetelen:.: Een
regering die ons leven ee'rbledigt,
onze kuituur, onze eigen identiteit
en onze godsdienst Wantdit alles
wordt vandaag vertrapt d^or een
regime dat ons onderdrukt
en
diskrimineert,
onze kerken
In
brand steekt, onze priesters en
katechlsten vermoordt en ons afslacht om de eenvoudige reden
dat wij deel uitmaken vaft arme
volkeren en strijdende zelfbewuste Indianen zijn."
-.*
(Comité van Boereneenheid C.U.C.)

Een vraaggesprek met de
Vlaamse Scheutist André
Vanderjeugt over de gruwelen in Guatemala leest ü op
biz. 24.

Een volk
wordt uitgeroeldr

„Ongetwijfeld is de t o ^ t a n d in
Guatemala vandaag het meest tragisch. (...) De toestand ira de steden is, sinds de presideiïliële verkiezingen van 7 maart 1982, een
beetje verbeterd. Maëfr dit is
slechts de fagade die ^ n moordende repressie op h i t platteland verbergt. (..J De «konferentie van Guatemalkaanse bisschoppen stelt dit zonder Qfriwegen
(27-5-82):
nooit voolheen in
onze nationale geschiejfenis beleefden wij dergelijke griJWelijkheden. Deze moorden zijn-jfeen ware
volksuitroeiing geword^..." Tussen 23 maart en 16 ftiei 1982
werden 39 dorpen Sestormd,
6 dorpen werden v a n j d e kaart
geveegd, zelfs zonder a&n de inwoners de kans te geven aan
deze slachting te ontsrilppen Er

wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen de diverse bevolkingskategorieën en de vervolging
is wreed, ja zelfs beestig. Verscheidene mensen getuigen van
de afslachting van tientallen onschuldigen door het regeringsleger, die de lichamen van dê nog levende personen in stukjes sneden, in aanwezigheid vari, zij die
wachtten op hun vonnis. De buik
van sommige slachtoffefs was
opengereten en meerder^-gevallen van menseneterij werclen ons
gesignaleerd; vooral d ^ lever
wordt ter plaatse opgegetpn door
de soldaten..."
(Uit: Mondelinge Tussenkomst van
Adrien-Claude Zoller. Koördluator van
de Pax Christi-Kommissie yoor de
Rechten van de IVIens, VN-vergaderlng, 25 augustus 1982)
, .

Generaal Angel Anibal Guevara Rodriguez:
(foto UPI)

verre van een engel...
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Kerncentrales: igevaar
voor drinkwater?
Tegen het jaar 2.000 zullen langs de Maas 8 kerncentrales staan met
een totaal vermogen van 8.500 megawatt: 4 t e C h o o z , 3 te Tlhange en
1 te Jüllch.
Stroomafwaarts wordt Maaswater gebruikt voor de drinkwatervoorziening van 5 miljoen verbruikers: Brussel, Antwerpen, Rotterdam,
Dordrecht, en gedeelte van Noord-Brabant en'Den Haag zijn de belangrijkste afnemers.
Het leidt geen twijfel dat deze ontwikkeling eert^^lgemene verslechtering van de kwaliteit van het Maaswater tot gevolg zal hebben, indien
geen bijzondere maatregelen worden getroffen.
Tot dit besluit zijn de Rijnkommissie Waterleidingbedrijven en de
Brusselse Interkommunale Watermaatschappij gekomen.

bergingskapaciteit om, in abnormale omstandigheden, onaanvaardbaar hoge radioaktiviteit op
te vangen;

Ze hebben hun bezorgdheid uitgedrukt in een memorandunn over
kerncentrales en de kwaliteit van
het Maaswater, dat zopas werd
gepubliceerd. De handige brochure is tweetalig, telt 28 biz., behandelt 9 knelpunten en is door iedereen te begrijpen.

# stopzetting van de lozingen
van organische chloorverbindingen, die ontstaat bij de exploitatie
van het koelwatercircuit, door andere metodes toe te passen;

• toepassing van een gesloten
koelsysteem om de temperatuurstijging van het Maaswater beneden de 1,5° C te houden;

•

•

beperking van het sulfaatge-

halte van het Maaswater, door het
gebruik van zwavelzuur ter bestrijding van kalkafzetting in de koelwaterkringloop te vervangen door
een andere werkwijze;

beperking tot een minimum

van de lozing van radioaktieve
stoffen, overeenkomstig de aanbevelingen van de meest gezaghebben experten op het gebied
van radiologie;
# toepassing van de Europese
richtlijnen inzake de kwaliteit van
het oppervlaktewater (1975) en
de verontreiniging veroorzaakt
door bepaalde stoffen (1976);

De oude kerncentrale te Chooz,
langs de Maas.

• toepassing ten slotte van het
door de Europese Gemeenschap
afgekondigde beginsel dat de verontreiniging, ook van de Maas, niet
verder mag toenemen.
Wim Wellens

EISEN
De Maas heeft een betere waterkwaliteit dan de Rijn, maar is gevoeliger voor industriële lozingen,
omdat de Maas een regenrivier is
en haar gemiddelde afvoer slechts
één tiende bedraagt van die van
de Rijn. Toch moet de drinkwatervoorziening met Maaswater te allen tijde gewaarborgd blijven. Vandaar volgende eisen:
• trilateraal
overleg
tussen
Frankrijk, België en Nederland om
maatregelen uit te werken ter bescherming van het Maaswater tegen verontreiniging, vooral als gevolg van de inplanting van kerncentrales in het stroomgebied van
de Maas;
• permanente overheidskontrole met apparatuur, geplaatst bij de
lozingspunten van de kerncentrales;
• betrokkenheid van de waterleidingbedrijven in het alarmplan,
met informatieplicht van de kerncentraledirektie tegenover de waterleidingbedrijven over ongevallen e n aanleg van een behoorlijke

Kursussen
natuurbeheer en
vrijwiiligerswerking
Reeds vier jaar richten de Belgische
Natuur- en Vogelreservaten VJLW. de
kursussen Natuurbeheer en Vrijwiiligerswerking In.
Naast de algemene inleidingen rond
natuurbeheer, worden een aantal landschapstypen besproken met hun specifiek natuurtechnisch beheer, o.a. heidebeheer, bosbeheer, beheer van
graslanden, moerassen, faunabeheer.
De teoretische lessen worden afgewisseld met praktisch natuurtieheer in
verschillende reservaten.
Inschrijven voor deze kursussen kan
door storting van 800 f r. (leden BNVR)
of 1.100 fr. (niet-leden) op rekening
068-0847200-29 van de BNVR, Vautierstraat 31,1040 Brussel, met vermelding „Kursus Natuurbeheer Tumhout
of Denderleeuw".
Het kursustx>ek kan ook afzonderlijk
bekomen worden door storting van
280 fr. op bovenstaand rekeningnummer met vermelding „Kursusboek Natuurbeheer".

PERSpektief
De CVP moet met een danige
schrik zitten voor 10 oktober.
Want als geen enkel argument
meer pakt, wordt naar het Jaatste
middel gegrepen: de laag bij de
grondse laster. Net zoals in de
Egmontperiode wordt de VU
weer bestreden, niet met zakelijke argumenten, maar in de plaats
daarvan w.ordt het socialistisch
spook weer van. stal gehaald.
Deze week gaven De Standaard
en De Nieuwe Gids de toon aan.
I EES ééns wat Manu Ruys
"
schreef, over wat hij noemde
het samengaan van nationalisten
en socialisten:
Het zal niet eenvoudig zijn om die
maclit in liet centrum te brel<en en
uit te scliakelen. Zou een l<onstrul<tieve dialoog niet nuttiger zijn
voor het 'algemene welzijn dan
een verscherping van de kontrasten en een opdrijven van de spanning? De Volksunie koestert met
reden de pretentie dat zij voor een
aparte, originele inbreng kan zorgen in het Vlaamse beleid dat
geleidelijk gestalte krijgt Dat is zo
voor de aanpassing van de staatsstruktuur, het krisisbeleid en de
buitenlandse politiek, welk laatste
punt trouwens de speciale aandacht krijgt van Hugo Schiltz.
Meent de VU-leiding dat een intiem aanleunen bij de linkerzijde,
dat gepaard gaat met grote aanvallen op de partij van Wilfried
Martens, de valorizering van haar
inbreng zal vergemakkelijken ? Zal
het de kristen-demokraten en de liberalen, die in de Vlaamse Raad
over een komfortabele
meerderheid beschikken, niet veeleer afkerig maken^van eventuele gedachtenwisseling en samenwerking?
Wat op pèrtijpolitiek, elektoraal en
persoonlijk
vlak verlokkelijk
en
haalbaar Hjkt, dient daarom nog
niet de belangen van Vlaanderen
op lange termijn."

Is dit weer geen mooi staaltje van
hypokriete journalistiek.
Vlaamsgezinde lezer van De
D E Standaard
wordt ervoor gewaarschuwd dat de V U aanpapt
met de goddeloze socialisten en
dat Vlaanderen daar niet mee gediend is. Er is goddank nog een onderscheid tussen Vlaanderen en
de CVP! Beide zijn niet identiek!
Dat de SP steeds meer de Vlaamse toer op gaat, kan alleen maar
gunstig zijn. Maar dit betekent
helemaal niet dat SP en V U twee
handen op één buik zijn. Elke
serieuze journalist weet dat en
kan tientallen verschillen tussen
beide partijen opsommen. Niet zo
de heer Ruys, en zeker niet met 10
oktober voor de deur... Maar kijk,
amper 2 dagen later is De Standaard verplicht te waarschuwen
voor nieuwe miljarden aan het
failliete Waalse staal:
De Vlaamse partijen weten trouwens dat hun gemeenschap met
bereid is zich te laten meesleuren
in een Waals debiele. De krisis
dwingt de mensen tot een pijnlijke
versobering. Het inkomen van de
burgers vermindert zichtbaar Nog
voor vele jaren moet men met een
verzwakking van de welvaart rekening houden. Indien boven op
die lasten nog extra-uitgaven worden gelegd, veroorzaakt
door
nieuwe staatssteun aan veroordeelde bedrijven, en zonder dat
enige waarborg voor hun redding
wordt gegeven, dan zou dat in
Vlaanderen een reaktie uitlokken,
die alleen de voorstanders
van
een maximale en radikale autonomie kan ten goede komen."
Een forse waarschuwing van De
Standaard, die door de bevriende
CVP'ers... even fors van tafel is geveegd, want intussen is nog maar
eens 5 miljard aan Cockerill-Sambre toegestopt

P N dan zou de V U de Vlaamse
^
lamlendigheid van de CVP
niet mogen aanklagen! Als de
CVP nu eens eindelijk woord zou
houden, en ook daden gaat stellen,
dan zal er iets veranderen. Maar
niet éérder. Intussen dreigt Vlaanderen weg te zinken in het Waalse
moeras. Dat zegt ook Gazet van
Antwerpen:
Ook in het land Vlaanderen is de
nood groot Maar uit vele tekenen
blijkt dat de Vlaamse aanpak toekomstgerichter, realistischer is. De
financiële
middelen
waarover
Vlaanderen beschikt worden echter zo karig toegemeten dat de
kredieten om hier een doorbraak
te forceren finaal ontbreken.
Vandaar ook dat de onverantwoorde gulheid waarmee
het
Waalse staal met kredieten overladen wordt een doorn in Vlaamse
ogen is.
Wat het herstel van dit land tietreft
heeft de huidige regering ongetwijfeld goed werk verricht en het
zou uitermate te betreuren zijn als
zij dit werk niet zou kunnen voltooien. Vandaar ook dat de regering terdege rekening zal moeten
houden met de gevoeligheden zoals die in Vlaanderen leven. Vlaanderen wil wel met Wallonië uit de
as herrijzen, maar er niet mee ten
onder gaan."
I N T U S S E N is dit apeland weer
' opgeschrikt door een schandaal, en zoals gewoonlijk zijn er
kristen-demokraten, socialisten en
liberalen bij betrokken. Het gaat
om het Blumenthal-rapport over
Zaïre. Er moet dringend een onpartijdig en vooral volledig onderzoek komen. Dat zegt ook Het
Belang ven Limburg:
„Omdat we geen inzage van het
rapport-Blumenthal
hebben ge-

had, zou het ongepast zijn om wie
dan ook aan te klagen of te beschuldigen. Maar de regering beschikt wel over het rapport en zou
dus klare wijn moeten schenken.
Het mistgordijn dat Martens vrijdag na de kabinetsraad over deze
onfrisse lek optrok, was dan ook
weinig opportuun. De eerste minister had beter aangekondigd dat
hij het Hoog Komitee voor Toezicht onmiddellijk zou inschakelen
om de beschuldigingen hard te
maken of af te wentelen.
Heel het internationale
relatienet
van Zaïre draait al jaren uit op een
wereldje van
korruptie-schandalen. Men hoeft geen gediplomeerde Afrikakenner te zijn om dit als
een vaststaand uitgangspunt te
beschouwen. In welke mate Belgische- regeringen, ministers of diplomaten zich daarin persoonlijk
hebben laten betrekken,
moet
door een grondig onderzoek worden uitgemaakt
Komt vast te
staan dat er daden van aktieve of
passieve korruptie begaan werden, kan niet streng genoeg worden opgetreden. Zonder aanzien
des persoons. Het is een onvergeeflijke fout van alle Belgische
regeringen om de relaties met
Zaire systematisch in een sfeer
van opperste versluiering te blijven beklinken. Het is nooit anders
geweest"
het tenslotte ook niet opvalIS lend
dat alle betrokkenen,
gaande van Leburton over Simonet en Decroo naar Vanden Boeynants exponenten zijn van het
unitaire Belgique a Papa. Die stal
moet dringend worden uitgemest
en ook voor een eigen buitenlands
beleid moet Vlaanderen op eigen
benen gaan staan. Ook daarvoor
is 10 oktober een goede gelegenheid!

30 SEPTEMBER 1982

mmmmmmmmm

mummmmmm

12

TV-programma's

Zaterdag
OKTOBER
BRT
1430 De natuur rondom ons
(Open School) 1620 Bnde
Came C O D (film) - 1800 De
avonturen van Peter Selie — 18 05
H e t V e e n m y s t e n e ( f ) - 18 30 Een
duik in het verleden (fO — 1945
Nieuws — 2010 Jeroom en Benzamien ( f ) — 21 00 Terloops —
21 45 De dag dat de liefde verdween (film) — 2315 Nieuws

NED 1
15,30 Nieuws - 1600 Don Quichot (tekenfilm) - 1625 Roffel
(show) — 18 28 Teleac (Een kwart
eeuw
riumtevaart)
—
1858
Nieuws - 19 00 Popeye - 19 05
Love Boat ( f ) — 1953 De roze
panter — 2000 Koning klant —
2040 V a r a s voorproef - 21 37
Nieuws - 21 55 Voetbal '80 2255 Studio Sport
2330
Nieuws — 2335 Herfstsonate
(film)

NED 2
1835 Sesamstraat 1857 De
mini-bios — 19 20 Wie van de drie
(spel) - 2000 Nieuws — 2028
Mies (show) - 21 30 Dallas ( f ) 22 20 Televizier Magazine - 2 3 0 5
Avro's Sportpanorama — 2340
Nieuws

RTB
1930 Nieuws — 1955 De tijd van
de paddestoelen (eerste deel) —
2030 Fausses notes (tv-film) —
2200 Cns de coeurs, rengaines
des rues (folklore)
— 2240
Nieuws

F 1
2000 Nieuws - 2035 Droit de
reponse (disk) - 21 50 Dallas (fJ
— 2245 7/7 Ie magazine de la
semaine — 2340 Nieuws

A 2
2000 Nieuws - 2035 ChampsElysees (show) — 21 50 La tribu
des vieux enfants (tv-film) — 23 20
Nieuws

F3
1920 Gewestelijk nieuws - 1940
Regionaal programma — 2000
Les jeux de 20 heures (spel) —
20 35 O n sort ce soir (tv-spel) —
2210 Nieuws - 22 40 Prelude a la
nuit (koncerO

ARD

(jeugdfilm) — 1750 Sportuitslagen — 1800 De avonturen van
Peter Selie — 1805 Leven en
laten leven (vragenspel) — 1945
Nieuws — 2000 Sportweekend
— 2030 Paradijsvogels ( f j
2100 Salute to Fred Astaire
(show) - 2235 Nieuws

NED 1
1900 Nieuws — 1905 Veronica B
(show) - 1910 Dynasty (fJ
2000 Veronica B (show) - 21 00
Not the nine o'clock news (show)
— 21 15 Veronica B (show) —
2200 Turks Fruit (film) - 2345
Nieuws

Parma ( f ) - 2036 De onderste
steen (dok) — 21 37 Nieuws —
21 55 De Chartreuse van Parma
( f ) — 2255 Simon Carmiggelt 2310 Nieuws

NED 2
1835
Sesamstraat
1850
Jeugdjournaal — 1857 Maja - de
bij ( f ) — 19 25 De geheime vallei
(f) 2000 Nieuws 2028
Gods Gabbers (Franciscus van
Assisi - musicaO — 21 10 Brandpunt - 21 55 Lou Grant ( f )
2245 Stil staan, mets gedaan
(dokJ — 2320 Nieuws

RTB

NED 2
1600 Nieuws 1605 Vader
Charlie ( f ) - 1630 Avro's Toppop - 17 30 Open School/NOS
— 1745 Sprekershoek - 1858
Sesamstraat — 1830 Cesar Domela en de stiji (dok) 1900
Studio S p o r t - 2000 Nieuws 2010 Panoramiek - 2045 Geoffrey (tv-film) — 21 45 Vragenvuur
— 2245 Hier Franknjk, hier Jan
Brusse - 2300 Nieuws

RTB
1930 Nieuws 2000 Special
Zygomaticorama-nouvelle formule
(musical) — 21 10 L'aile ou la
cuisse (film) — 2245 Nieuws

1912 Verkiezingstribune (UDRTPC-Ecolo) 1930 Nieuws
1955 Le pull-over rouge (film) —
2250 Nieuws

F 1
2000 Nieuws - 2035 La cinquieme victime (film) — 2310 Nieuws

A 2
2000 Nieuws - 2035 Vanete
France Gall — 21 40 Au pnx d'une
vie — 2230 Reperes sur la modern dance — 2300 Nieuws

2000 Nieuws - 2015 Roots (negerfamiliesage)
— 21 15 Die
Deutsch-Chinesischen Beziehungen (politieke d o k ) - 2200 Guinness Buch der Rekorde - 22 30
Tagesthemen — 2300 Das Geheimnis von Oberwald (film) —
1 05 Nieuws

ARD
2000 Nieuws - 2015 Der starke
Stamm (toneel) — 22 00 Hundert
Meisterwerke — 2210 Nieuws —
2215 Galilei Galileo (filmbiografie)
- 2300 Nieuws

ZDF
19 00 Nieuws - 2015 Die Kartause von Parma (tv-film) — 21 10
Nieuws - 21 25 GoWa Meir (tvfilm) - 2255 Nieuws

ZDF
1900 Nieuws 1930 Hitparade im
Z D F — 2015 Gesundheitsmagazin Praxis — 21 00 Heute-journal
- 21 20 Golda Meir (tv-film)
2250 Zeugen des Jahrhunderts
(disk) - 2350 Nieuws

D 3
1945 Gewestelijk nieuws — 2000
Nieuws — 2015 Montageabend
im dntten — 21 45 Perie der Kanbik (tv-film) - 2305 Nieuws

LUX.
2000 Dróles de dames (fJ —
21 00 La d e sur la porte (film)

D 3

2000 Nieuws - 2015 Das Biest
(komedie) — 2200 Nieuws —
2220 Atlantic City (flm) - 0 0 5
Nieuws

ZDF
2015 Shogun (f J - 22 05 Nieuws
— 2210 Das aktuelle Sport-studio
— 2325 Der Kommissar ( f )
0 2 5 Nieuws

D 3
19 55 Gewestelijk nieuws - 2 0 0 0
Nieuws — 2015 Musik auf Kuba
— 21 30 Die Lady aus Shangai
(film) 2255 Rockpalast
2355 Nieuws

19 55 Gewestelijk nieuws — 20 00
Nieuws — 2015 Nibelungenlied Wahrheit oder Legende — 21 00
Auslandsstudio — 2145 Musikszene - 22 30 Wer hat die Show
denn zum Bahnhof gerollt' (popmuziek) — 2315 Tips fur Leser

LUX.
1930 Filmnieuws — 2000 Quincy
( f ) - 21 00 Stilleto (film)

Maandag
OKTOBER

LUX.
2000 Les tétes brülees ( f ) —
21 00 La mousson (film) - 2215
La flüte enchantee

Zondag
OKTOBER
BRT
1100
Konfrontatie
1200
Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden — 1400Tenuto koncerten met jonge virtuozen — 14 35
V o o r boer en tuinder (Open
School) — 1505 Spel zonder
grenzen
— 1655 De lawine
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BRT
1400 Schooltelevisie - 1800 De
avonturen van Peter Selie — 1805
Sesamstraat — 1850 Klem, klein
kleutertje — 1835 Rechten en
vrijheden (Open SchooD - - 1 9 00
Het guinees biggetje (animatiefilm)
— 1910 Verdere avonturen van
Oliver Twist (fJ — 1945 Nieuws
- 2015 Politieke tnbune (VU) 2020 Een stukje hemel ( f )
21 20 Sportshow - 22 05 Wikken
en wegen — 2245 Nieuws

NED 1
18 58 Nieuws
lieve spookje
De natuur en
ne) — 1936

- 19 00 Casper, het
(tekenfilm) — 19 11
de mens (natuurseDe Chartreuse van

2000 Nieuws - 2030 D'accord,
pas d'accord — 2040 Les chiens
(film) — 2315 Nieuws

F 3
1920 Gewestelijk nieuws — 1940
Regionaal programma — 2000
Les jeux de 20 heures (spel) —
2035 Le president (film) - 2220

RTB 1
1930 Nieuws - 1955 Shogun ( f )
— 20 45 Science a l'endroit - science a l'envers (dok) — 2235
Nieuws

poggenpohl

keukens

F 1

Kuchen-Zentrum
Belgiëlei 66,
2000 Antwerpen
Tel 031-300772

D'accord,
Sherlock
L'orches— 2330

ARD

2000 Nieuws - 2015
nichts (spel en show)
Report 2145 Dallï
22 30 Tagesthemen —
na — 0 0 0 Nieuws

ZDF

1900 Nieuws - 1930S
- 21 00 Heute-journal
Lehrer fur Hans und H
portage) - 2205 Lind
- 2350 Nieuws

D 3

19 45 Gewestelijk nieuw
Nieuws — 2015Reizd«
- Windsurfen in der
(dok) - 2100 Khmbir
progr) — 21 45 Galerie
Salut fur Henry Fonda
2330 Das alte Belgrac
Nieuws

iraciv. :

F3

ARD

20 00 Bizarre, bizarre (verhalen) —
2035 De la democratie en Amenque (gelijkheid en demokratie) —
21 25 Korte Franse films — 22 00
Nieuws — 22 30 Incident de frontiere (film) — 0 05 Prelude a la nuit
(koncerO

1835
Sesamstraat
1850
Jeugdjournaal — 18 57 Mickey en
Donald (tekenfilmshow) — 1920
Hl de hlI ( f ) - 2000 Nieuws
20 28 De rechter een moordenaar
(tv-film) - 2 2 0 5 T r o s a k t u a T V 2245 Falcon Crest ( f ) - 2340
Nieuws

20 00 Nieuws - 20 35 Musique au
coeur — 2150 Petit theatre —
22 20 Juste une image (dok) —
2310 Nieuws

19 30 J ai un secret (spel) — 20 00
Nieuws — 20 35 Gatsby Ie magnifique (film) — 2255 Plains feux
(magazine) — 2320 Nieuws

F 3

A 2

A 2

1920 Gewestelijk nieuws - 1940
Regionaal programma — 2000
Les jeux de 20 heures (spel) —
2035 Je vais craquer (film) —
2205 Nieuws — 2235 Thalassa
(magazine) — 2305 Musi-club
(balleO

F 1

Nieuws — 22 40 Preluc
(Ravel)

NED 2

2000 Nieuws - 2030
pas d'accord — 2035
Holmes (toneel) — 22 35
tre Frangais des jeunes
Nieuws

Wi

Dinsdag

l

5 OKTOBER

1

BRT 1
1400 Schooltelevisie — 1800 De
avonturen van Peter Selie — 18 05
De smurfen — 18 35 The Sadnna
project (Open School) — 1910
Verdere avonturen van Oliver
Twist ( f ) - 19 45 Nieuws - 2010
Politieke tribune (SP) - 2020 I Q
- 2045 Videofoon - 21 10 Het
menselijk brem ( f ) - 2200 Last
niht of thie proms '82 (koncert) —
2315 Nieuws

BRT 2
1945 Nieuws - 2010 Politieke
•nbune (SP) - 2020 Een hopeloos geval (film) — 21 40 Byzantijnse erfenis in modern Gnekenland (dokJ

NED 1
1858 Nieuws - 1900 EO-kmderkrant — 1930 Don Francisco in
Ronduit (zang) - 2000 Een natuurlijke wending (dokJ — 2030
Tijdsein — 2100 Het evangelie
naar Johannes — 21 37 Nieuws
— 21 55 Den Haag vandaag —
2210 O p zicht (kunstmag) —
2225 Uit eigen beweging (balletfilm) - 2325 Nieuws

Z A T E R D A G

(2 oktober)

-

De zaterdagse

w e e k e n d f i l m o p B R T De dag dat de liefde
verdween
( T h e d a y t h e l o v i n g s t o p p e d ) draait r o n d k i n d e r e n v a n
gescheiden ouders die o p hun beurt t r o u w e n , en
s c h e i d e n M e t k i n d e r e n — D e Z w e e d s e film
Herfstsonate b r e n g t t w e e u i t z o n d e r l i j k e f i l m s t e r r e n s a m e n
I n g m a r B e r g m a n , als e e n v r o e g e r b e k e n d e pianiste e n
haar v o l w a s s e n d o c h t e r (Liv Ullman) ü v U l l m a n s p e e l t
e e n d o c h t e r die af wil r e k e n e n m e t haar m o e d e r die
haar c a r r i è r e als pianiste e n h e t s u k s e s p r e f e r e e r d e b o ven haar dochter Uitzonderlijk emotionele m o m e n t e n
zijn w a a r d e m o e d e r e n d e d o c h t e r m e t eikaar w o r d e n
gekonfronteerd (Ned 1 /Vara-laatavondfilm) — en M e s
B o u w m a n is e r o p n i e u w bij H e t n i e u w e A v r o - s e i z o e n
s t a r t m e t e e n e e r s t e a f l e v e r i n g v a n e e n 13-delige r e e k s
live-programma's w a a n n M i e s B o u w m a n gasten ontv a n g t uit b i n n e n - e n b u i t e n l a n d e n u i t e r a a r d m e t h e n
p r a a t A a n h e t slot v a n haar p r o g r a m m a s t e l t zij d a n n o g
tien v r a g e n aan t w e e b e k e n d e N e d e r l a n d e r s ( M i e s /
Ned 2/Avro)

Z O N D A G
(3 o k t ) Konfrontatie
(BRT) gaat
o v e r d e o p d r a c h t e n v a n d e g e m e e n t e n in het licht v a n
h u n financiële m o g e l i j k h e d e n M e t v e r t e g e n w o o r d i g e r s
v a n P V V e n V U — Spel zonder grenzen is d e herhaling
v a n h e t s p e l d a t w e r d g e o r g a n i z e e r d in G e n t , dat, w a s
d e weermaker geen spelbreker geweest, eén van de
b e s t e uit d e r e e k s g e w o r d e n z o u zijn — B R T z e n d t e e n
u i t g e b r e i d e s h o w uit r o n d h e t f e n o m e e n F r e d A s t a i r e
HIJ w o r d t e n n g e p r e z e n t e e r d als entertainer, d a n s e r , akt e u r e n z a n g e r (Salute to Fred Astaire)
— De Nederl a n d s e film Turks Fruit m a g w e l b e s c h o u w d w o r d e n als
e e n b e l a n g n j k e s c h a k e l in d e e v o l u t i e v a n d e N e d e r landstalige film H e t IS e n blijft d e film d i e d e N e d e r l a n d s e filmindustrie e n het N e d e r l a n d s e talent in d e hele
wereld bekend heeft gemaakt Vooral de hoofdpersonages Monique van de V e n (toen een debutante) en
R u t g e r Hauer, s a m e n m e t d e r e g i s s e u r Paul V e r h o e v e n
h e b b e n u i t z o n d e r l i j k e p r e s t a t i e s g e l e v e r d in d e z e film
d i e g e b a s e e r d is o p e e n v e r h a a l v a n J a n W o l k e r s H e t
gaat over een stormachtig kortstondig huwekjk dat
uiteindelijk s t r a n d t m a a r w a a r i n v a n d e h a r t s t o c h t v o o r
elkaar n o g r e s t e n blijven, z e l f s t o t aan het s t e r f b e d v a n
d e n o g j o n g e v r o u w ( V e r o n i c a / N e d 1)

M A A N D A G

(4 o k t ) -

Vnje tnbune

V U (BRT)

— M i e i L o u w p r e z e n t e e r t in zijn k o i
Wikken en wegen i n f o r m a t i e o v e r fover de streepjeskodes op koopw
w a r e n h u i z e n e n i n f o r m a t i e o v e r Z\A
b i e d i n g e n ( B R T ) — D e Hollanders
l e k k e r d zijn o p d e F r a n s e r e e k s La
me, w a n t zij z e n d e n z o m a a r t w e e
één avond (Ned 1 /Vara) — Ondert
k a t o h e k e z e n d e r K R O ( N e d 2) d e
o p T g V d e 8 0 0 e v e r j a a r d a g v a n d«
c i s c u s v a n A s s i s i z e n d t d e z e zenc
Karel Eykman en J o o p Stokkermai
v a n d e heilige F r a n c i s c u s die na e e
e n liederlijk l e v e n t j e v a a r w e l zei e
leven, z e e r t e g e n d e zin in v a n
o n t e r f d e Enkele j a r e n later stichtte
v a n d e M i n d e r b r o e d e r s In d e z e mi
k e r s v o o r a l d e n a d r u k o p d e genei
d e r e n z o o n M e t H a n s D a g e l e t als
D i j k als d e b e d e l a a r e n Fnts L a m l
(Gools gabbers)

D I N S D A G (5okt)-BRT 1

of tfie Proms uit,het laatste in een rei
c e r t e n , e e n traditie die z o w a t 8 7 j j
w e r d d o o r d e b e r o e m d e Engelse
W o o d H e t blijft e e n s p e k t a k u l a i r e <
WIJ d e ^ n g e l s e n zien in e e n o n g e w
Het spektakel w o r d t afgesloten met
als „ L a n d of H o p e e n (jlory,,, ,Rule I
l e m " D a a r b i j zien w i j d e „stijve B n t t
v o e t b a l s u p p o r t e r s Een hele b e l e v e r
m a a k t e e e n visueel s t e r k e film o v
balletdanser Z i j g o o i d e het in c
o n t m o e t i n g t u s s e n e e n j o n g e t j e dat
wil w o r d e n e n d e b e r o e m d e balletd.
v a n h e t Nationaal Ballet Uit eige
N e d 1)

W O E N S D A G (6 okt) -

Zwitserland
In het kader van het E
schap
1984 — BRT 1 zet een fil
scherm die inderdaad
voor nogal w<
bijzonder
geslaagde
film Baby Doll
z a n , e e n film d i e w e l d o o r t r o k k e n is
w a a n n g e e n s t u k j e b l o o t t e veel t e
film IS g e b a s e e r d o p e e n stuk v a n
Een k a t o e n p l a n t e r leeft o p zijn plar
R o s e e n m e t zijn veel j o n g e r e v r o u
heet Carroll Baker speelt Baby C
schijnlijk o n s c h u l d i g k o n s t a n t te kc
m e s H a a r o u d e r e e c h t g e n o o t is
D o o r d a t zijn z a k e n met m e e r z o gi.
zijn w e l l u s t i g v r o u w t j e met d e luxe b
W a n n e e r dan d o o r omstandighedc
v e r s c h i e t is, laat zijn v r o u w t j e h e m i
spit delven

D O N D E R D A G (7 okt)

a a n d a c h t v e s t i g e n o p het
gezond
B R T 1, w a a n n o a aan d e o r d e koi
ties, K a l o r i e e n , O o g k o r r e k t i e s bij k
o v e r „ s u i k e r z i e k e " — M e t de Laat
BRT 1 de laatste konfrontatie
tussei
de belangrijkste
Vlaamse
partijen
gazine
Een vinger
in de pap dr
( B R T 2) — In h e t u i t g e b r e i d e fiimme
c e Premiere extra w o r d t a a n d a c h t b

m

TV-programma's

2240 Prelude a la nuit

NS — 2015 Alles oder
!l en show) - 21 00
2145 Dallas ( f )
sthemen — 2300 AreNieuws

VS - 1930ShogunCf)
leute-journal - 21 20
Hans und Hassan (re- 2205 Linda (tv-film)
leuws

'stelijk nieuws — 20 00
2015 Reiz der extreme
rfen in der Brandung
21 00 Khmbim Ckolder2145 Galerie - 2230
lenry Fonda (film) —
alte Belgrad 000

13

LUX.
2000 L'lle fantastique Cf)
Macho Calahan (film)

2100

Woensdag
OKTOBER
BRT 1
1700 Op het Schildpadplein
17 30 Horen, zien spreken en doen
(spel) — 1800 De avonturen van
Peter Selie — 1805 Onze ongelooflijke wereld (dok) — 1827
Harold Lloyd - 18 50 Chips ( f ) 1945 Nieuws - 2015 Politieke
tnbune (PVV) - 2020 Paleiskoncert - 21 20 Baby Doll (film)
2315 Nieuws

BRT 2
1900 Allemaal beestjes (dok)

irt in zijn k o n s u m e n t e n m a g a z i n e
n a t i e o v e r h y p o t e c a i r e leningen,
3 o p k o o p w a r e n in v o o r a l g r o t e
atie o v e r z w e n d e l m e t w e r k a a n Hollanders m o e t e n w e l e r g v e r se r e e k s La Chartreuse
de Parj m a a r t w e e a f l e v e n n g e n uit o p
) — Ondertussen gaan ze o p de
[ N e d 2) d e m e e r p o p u l a i r e t o e r
irdag van d e g e b o o r t e v a n F r a n t d e z e z e n d e r e e n musical v a n
S t o k k e r m a n s uit o v e r h e t l e v e n
iS die na e e n v i s i o e n zijn rijkelijk
larwel zei e n in s o b e r h e i d g i n g
zin in v a n zijn v a d e r die h e m
ater stichtte F r a n c i s c u s d e o r d e
. In d e z e musical l e g d e n dét m a Dp de g e n e r a t i e k l o o f t u s s e n vaD a g e l e t als F r a n c i s c u s , Bill V a n
) Fnts L a m b r e c h t s als d e b o e r

19 30 Jukebox - 19 45 Nieuws 2015 Politieke tnbune PVV)
2020 De Hermitage (dok)
21 50 Fundamenten Schillebeeckx
gespiegeld in Erasmus

NED 1

(7 o k t ) — T o c h e v e n d e
i e t gezondheidsmagazine
van
de o r d e k o m e n G n e p v a c c i n a 'ekties bij k i n d e r e n . I n f o r m a t i e
/Iet de Laatste Ronde
bedoelt
ntatie tussen de voorzitters
van
e partijen
— Het
joagerenmade pap draait r o n d r é k l a m e
reide filmmagazine v a n J o R o p a a n d a c h t b e s t e e d aan e n f r a g -

-

2335

1912 Verkiezingstnbune (PSC) 1930 Nieuws - 2000 Risquons tout (spel) — 21 00 Videogram
(spel) — 21 50 Ecritures (boekenmagazine) — 2240 Nieuws

2000 Nieuws - 2035 Les mercredis de I information (aktualiteitenrubriek) — 2135 Lorchestre
Frangais des Jeunes — 2235 Le
monde tribal Les larmes du soleil
(dok) - 2305 Nieuws

NED 2

A2

1835
Sesamstraat
^^^
1850
Jeugdjournaal — 18 57 Schade en
schande ( f ) - 2000 Nieuws
2033 BGTV - 2103 Groucho
Marx in ,You bet your life (kwis)
- 2 1 3 0 Puur natuuri 2215
Gotterdammerung 2000 (pop) —

2000 Nieuws - 2030 Voetbal
(Frankrijk-Hongarije)
2220
Cinema cinemas (filmmagazine)
— 2310 Nieuws

F1

F3
1920 Gewestelijk nieuws - 1940
Regionaal programma — 2000
Les jeux de 20 heures (spel) —
2035 De bien etranges affaires
(bizarre tv-spelen) — 21 25 Le
monde Creole (dokJ — 2215
Nieuws — 22 45 Prelude a la nuit
(JF Reichardt)

ARD
20 00 Nieuws - 2015 Manner (tvfilm) - 2200 Deutsche Nobelpreistrager fur Literatur (Rudolf Eucken) — 2230 Tagesthemen
m e n t e n v e r t o o n d uit o a B l a d e r u n n e r , v a n Ridley S c o t t
m e t o a R u t g e r H a u e r (zie o o k „ T u r k s Fruit"), T h e m a n
w i t h t h e d e a d l y lens, v a n R i c h a r d B r o o k s , Le G r a n d
Frère, v a n Francis G i r o d , C l a s s of 1984, v a n M a r k Lest e r e,a, e n k o m t h e t 9e Internationaal F i l m g e b e u r e n v a n
G e n t u i t g e b r e i d aan d e o r d e — A v r o ( N e d I) start m e t
e e n n i e u w e B n t s e a v o n t u r e n r e e k s Airline, die als o n d e r w e r p heeft het ontstaan van de chartervluchten, een
r o e m r u c h t e p e r i o d e uit d e vlieghistorie n e t na W O II
— En N C R V gaat o o k v a n s t a r t m e t e e n n i e u w e r e e k s
Mijn leven op Bamfylde, e e n z o v e e l s t e v e r s i e v a n d e
k o m i s c h e p a s t o o r s - e n d o m i n e e s r e e k s e n Hier is d e
p a s t o o r w a a r o v e r h e t gaat e e n late r o e p i n g Hij k o m t
m e t zijn nogal e x t r a v a g a n t e i d e e ë n o v e r p r i e s t e r s c h a p
t e r e c h t in e e n e r g k o n s e r v a t i e f n o n n e n k l o o s t e r K a n h e t
n o g gekker"? ( N e d 2 — T o s e r v e t h e m all m y d a y s )

TVEkspres
De dikste vriend
vanuwTV.

RTB 1

1530 Duivenplein ( f ) - 1545 De
jongen en de cello (tekenfilm) —
16 50 Een vader met fantazie ( f ) —
1858 Nieuws — 1900 Van gewest tot gewest — 19 50 Politieke
partijen (VVD) - 20 00 Terrarium
(tf-film) — 2055 Cinevisie —
2137 Nieuws 2210 Studio
Sport 2335 Open School/
N O S - 2255 Nieuws

ZDF
21 00 Heute-journal - 21 25 Die
Strassenvon San Francisco ( f ) —
2215 Die Amerikanische Krankheit — 23 00 Nieuws uit de filmwereld — 2345 Nieuws

D 3
1945 Gewestelijk nieuws - 2 0 0 0
Nieuws — 2015 Mittwochs in —
2145 Auslandsreporter - 2215
Wir antworten - 2235 Stardust
(film) - 020 Nieuws

LUX.
2000 Hitparade - 2100 Fantomas 4 (tv-film) - 22 30 RTL-theatre

1930 Nieuws - 1955 Autant savoir — 2015 Le mouton enrage
(film) — 21 55 Le carrousel aux
images — 2250 Nieuws

F1
20 00 Nieuws - 20 35 Les longue,une (tv-film) - 22 05 Histoire de la
vie (dok) — 2255 Nieuws

A2
1920 Gewestelijk nieuws —
Formation politique MRG —
Planete blue (magazine) —
Les enfants du rock —
Nieuws

19 45
20 35
21 40
2315

F3
19 20 Gewestelijk nieuws - 19 40
Regionaal programma — 2000
Les jeux de 20 heures (spel) —
2035 Clair de femme (film)
2215 Nieuws - 22 45 Agenda 3
- 22 50 Prelude a la nuit (Bohuslav Martinu)

ARD
2000 Nieuws — 2015 Aktuele
Dokumentaire — 2100 Wencke
vorausi (show) — 21 45 Mini &
Maxi (show) — 22 30 Tagesthemen — 2300 George F Kennan
(dok) - OQO Nieuws

Donderdag

) — BRT 1 z e n d t ThB last night
t e in een r e e k s p r o m e n a d e k o n z o w a t 8 7 jaar g e l e d e n g e s t a r t
ie Engelse d i r i g e n t Sir H e n r y
jktakulaire g e b e u r t e n i s w a a r b i j
e e n o n g e w o n e u i t b u n d i g e bui
ssloten m e t p o p u l a i r e n u m m e r s
o r y „ ,Rule B n t t a n n i a " , „ J e r u s a ,stijve B n t t e n aan h e t w e r k als
iele b e l e v e n i s ' — O l g a M a d s e n
r k e film o v e r h e t b e r o e p v a n
e het in d e v o r m v a n e e n
longetje d a t g r a a g b a l l e t d a n s e r
Tide balletdanser H a n Ebbelaar
ït Uit eigen beweging
(Nos/

6 okt) Voetbal
Belgiër van het Europese
Kampioenzet een film uit 1956 op het
x)r nogal wat kabaal zorgde
de
I Baby Doll ( z w / w ) v a n Elia K a Drtrokken is v a n d e s e k s , m a a r
t t e veel t e b e s p e u r e n valt D e
n stuk v a n T e n n e s s i e Williams
o p Zijn p l a n t a g e m e t zijn t a n t e
)ngere v r o u w die hij B a b y D o l l
•elt B a b y D o l l e n l o o p t o g e n i s t a n t te k o o p m e t haar chari t g e n o o t is u i t e r m a t e j a l o e r s
m e e r z o g u n s t i g l o p e n , k a n hij
e t d e luxe b i e d e n die zij w e n s t
s t a n d i g h e d e n v e r b e t e r i n g in 't
u w t j e h e m definitief het o n d e r -

2300 Teleac (epilepsie)
Nieuws

OKTOBER

ZDF

BRT 1
1800 Simon in het land van de
krijttekeningen
— 1805 Soup
voorzitter (film) — 18 30 Gezondheidsmagazine — 1910 Verdere
avonturen van Oliver Twist (f J —
1945 Nieuws - 2010 Politieke
tribune (CVP) - 2015 Cinemanie
(filmkwis) - 21 00 De laatste ronde (verkiezingen) 2200 Het
Valkenest ( f ) - 2250 Sporttnbune - 2320 Nieuws

BRT 2
Nyree

Dawn Porter en June
Berry
in d e B r i t s e z w / w r e e k s
The Forsyte
Saga,
e e n m i j l p a a l in d e T V - g e s c h i e d e n i s

V R I J D A G (8 o k t ) - Een film v a n D o n S i e g e l is altijd het v e r m e l d e n w a a r d Dood Charley
Varrick (Kill
C h a r l e y V a r r i c k ) uit 1973 m e t W a l t e r M a t t h a u , A n d y
R o b i n s o n J o s D o n B a k e r e a , is d a t z e k e r Een exs t u n t p i l o o t d i e zijn a k t i e t e r r e i n v e r l e g d h e e f t naar h e t
b e r o v e n v a n kleine b a n k e n , h e e f t e c h t g e e n g e l u k Bij
e e n g o e d g e p l a n d e o v e r v a l l o o p t h e t mis e n er vallen
d o d e n D a a r e n b o v e n is d e buit e n o r m g r o o t D a t
b e t e k e n t , d a t in t e g e n s p r a a k m e t v r o e g e r w a a r b i j d e
kleine b e d r a g e n die hij b e m a c h t i g d e , d e politie g e e n e r n stige k l o p j a c h t w a a r d a c h t t e , ditmaal het hele politieapp a r a a t in aktie t r e e d t D a a r e n b o v e n blijkt d e buit
e i g e n d o m t e zijn v a n d e mafia T e r w i j l J o R o p c k e gister e n zijn f i l m m a g a z i n e m o c h t p r e z e n t e r e n , is het v a n a v o n d d e b e u r t aan R o l a n d L o m m e , m e t
Premiere-magazine HIJ h e e f t in p e t t o e e n p o r t r e t v a n , plus i n t e r v i e w
m e t Alain D e l o n m e t f r a g m e n t e n uit e n k e l e films w a a n n
hij o p t r a d e n e e n p o r t r e t v a n e n i n t e r v i e w m e t Philippe
N o i r e t , m e t f r a g m e n t e n uit films w a a r i n hij o p t r a d
( B R T 1) — V e r o n i c a ( N e d 1) v e r z o r g t e e n r u i m 5 u u r
d u r e n d e laatavond popshow
met de Nederlandse groep e n V i t e s s e G o l d e n Earring N o r m a a l e n D o e m a a r

1900 Een vinger in de pap —
1945 Nieuws - 2010 Politieke
tnbune (CVP) - 2015 Wikken en
wegen — 2055 Premiere — 21 45
Schooltelevisie

19 00 Nieuws - 19 30 Shogun (f J
- 21 00 Heute-journaal - 21 20
Brazilië en de demokratie (reportage) — 22 05 Das Gluck beim Handewaschen (tv-spel)
—
005
Nieuws

D 3
19 45 Gewestelijk nieuws - 2 0 0 0
Nieuws — 2015 Anthrazit - erbarmungslose Jugend (film) — 21 40
Mondhygiëne — 22 25 Hinter den
Schlagzeilen — 2310 Nieuws

LUX.
2000 Dallas (fJ - 21 00 Filmkeuzeprogramma Les sables de Kalahan of Le pont de Cassandra

NED 1

1858 Nieuws — 1910 De eerste
de beste — 1950 Kieskeung —
2020 Andre van Duin (shjow) —
21 37 Nieuws - 21 55 Dr Renz &
Co ( f ) — 2255 Gesprek met de
minister-president — 2305 Aan
onze ouders — 2340 Nieuws —
2350 Pop nacht

NED 2
1835
Sesamstraat
1850
Jeugdjournaal — 1857 De smurfen - 1922 Vijf tegen vijf (spel)
- 2000 Nieuws - 2028 Achter
het nieuws — 21 10 De Chartreuse van Parma (fJ - 2210 De
ombudsman — 2240 Het zoete
linkse leven ( f )

RTB 1
1912 Verkiezingstribune (PS) —
1930 Nieuws — 1955 A sur>/re
(maga) — 21 00 M o n oncle Benjamin (film) - 2230 Nieuws

F1
2000 Nieuws - 2035 Coco-boy
(show) — 21 35 L Esprit de familie
( f ) - 2230 De schilder de visser
en de zee (dok) — 23 00 Nieuws

A2
2000 Nieuws — 2035 Papa Poule
( f ) - 21 40 Apostrophes - 2255
Nieuws — 2305 Gentleman Jim
(film)

F3
1920 Gewestelijk nieuws — 1940
Regionaal programma — 2000
Les jeux de 20 heures (sfjel) —
2035 Le nouveau vendredi —
21 30 L Horizon des hommes —
22 30 Nieuws - 23 00 Prelude a la
nuit (MozarO

ARD
2000 Nieuws - 2015 Die Spitzenklopplenn (film) - 2200 Plusminus — 22 30 Tagestshemen —
23 00 Unendlich tief unten (tv-film)
— 0 4 5 Nieuws

ZDF

18 58 Nieuws - 19 00 Het wonder
der natuur (natuurfilm) — 19 25
Driester - 2015 Airline ( f )
21 05 The Meeting of The Spirits
- 21 37 Nieuws - 21 55 Den
Haag vandaag — 22 10 Avonturen
aan de Wilde Kust ( f ) - 2315
Nieuws

NED 2
1835
Sesamstraat
1850
Jeugdjournaal — 18 57 De Harold
Lloyd Show — 1925 De zevensprong ( f ) — 2000 Nieuws —
2028 Mijn leven op Bamfylde ( f )
2120 Hier en nu 21 55
Tussen hemel en aarde (dok) —
22 20 Speel s met licht klassiek 2325 Nieuws

RTB 1
1912 Verkiezingstnbune (PRL)

NED 1

-

Vrijdag
8 OKTOblER

]

BRT 1
1805 Sesamstraat - 1820 Klem
klem kleutertje — 18 35 TV-magazme (Open SchooO — 1910 Verdere avonturen van Oliver Twist
(f) 1945 Nieuws 2015
Dood Charley Vamck (film) —
22 00 Premiere-magazine — 22 50
Nieuws

BRT 2
19 45 Nieuws - 2015 De Forsyte
Sage (f J - 21 05 Wie schnjft die
blijft (boekenmagazme — 2155
Kwartet van Beethoven

1900 Nieuws - 1930 Auslandsjournal — 2015 Der Alte (f J
2115 Spass, Spiel, Sport und Spuk
(show) - 22 00 Heute-journal —
22 20 Aspekte (kultuur) - 2250
Sport am Freitag — 23 20 Abrechnung in San Fransisco (film) —
0 5 5 Nieuws

D 3
1945 Gewestelijk nieuws — 2000
Nieuws. — 2015 Reportages uit
Duitsland - 21 00 Reden muss
man mitemander — 2130 Gott
und die W e l t - 22 00 Marie Curie
- 2250 Kultur und Wissenschaft
El Cid - 2335 Nieuws.

LUX.
2000 Le nche et le pauvre (fJ —
21 00 Q u i ' (film) - 2220 Essais
(autorubnek)
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Anspach
114

W.V.d.B.

Als je de eindeloze lijsten optredens onder de ogen knjgt van de
Kreuners, Scooter, Lavvi Ebbel,
Tubbax, Verminnen en de zovele
anderen is een eerste reaktie het
gaat goed met ons inlands talent
En „knsis" is een woord dat hier
blijkbaar met te pas komt Om dan
even later te beseffen dat „panem
et circences" van deze tijd is, en
dat wij het Romeinse brood en
spelen vervingen door dopgeld en
popkoncerten. Of andere evenwaardige duo's ofte synoniemen,
die je zo uit de mouw schudt.
De vrijwel belangrijkste gebeurtenis voor volgend weekeinde is de
heropening van de Brusselse „Ancienne Belgique", waarvan de
vroegere Amerikaanse Bar reeds
klaar is gekomen Dit gedeelte van
het complex en de inkom langs de
Anspachlaan is een geslaagde
vernieuwbouw geworden, en onder de naam „Anspach 114" gaat
men begin oktober van start met
een denderend openingsweekeind.
Vrijdag met Mordon die te 20 uur
het nieuwe programma en elpee
voorstelt. Zaterdag swingende
samba-muziek met groep „Antenna" Zondagavond „RUM" met
nieuwe show „Flandria Tropical".
Volgende week donderdag en
vrijdagavond tweemaal Kurt van
Eegem met zijn gloednieuwe
spektakel „Een kwestie van Kurt".
Ook de verkiezingsnacht en een
jazzavond staan voor oktober op
de kalender
Kleinkunstenaar - met - poppenteater en CJP-winnaar Jozef Van
den Berg brengt volgende dinsdag (5 oktober) zijn tweede produktie in première op de planken
van de Brusselse Beursschouwburg. Na New York en het teaterfestival van Avignon is hij terug bij
ons Zijn tweede produktie heet
„De dans van de bultenaar", waarmee hij zeven dagen te gast is in
de Beurs.
Sergius

Het afgelopen tegterseizoen gaf
Van Veen z o n 110 voorstellingen
voor bijna 200.000 toeschouwers
in het Duitse taalgebied. Tussendoor vond hij de tijd om op 8 novenrber jl. enkele liederen te zingen in de Verkiezingsshow van de
BRT (waar „Wij" een vraaggesprek met hem had). Voor het
eerst stond ook Oost-Berlijn op
het programma, waar hij twee suksesvolle voorstellingen gaf, in het
luisterrijke Palast der Republik.
Voor Herman van Veen naar Antwerpen k o m t verblijft hij gedurende zes weken in het Amsterdamse Theater Carré; in dit fabuleuze
theater zal hij meer dan 200 voorstellingen gespeeld hebben.
Maar in onze metropool heeft hij
meer reden tot vieren, want op
30 oktober zal het dag op dag vijf-
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Over
Walter
Van
den
Broeck (Olen °1941) en
„Brief aan Boudewljn" leest
u uitgebreid In „24 portretten van Vlaamse schrijvers"
door Gaston Durnez (Manteau). Over hem verscheen
bij Yang, een monografie
(1979).

^^^^^^^^^^^•BH^^ i

Walter Van den Broeck was
leraar Nederlands, is thans
hoofdredakteur van het reklameblad „Turnhout Ekspres" en was medestichter
van het literaire tijdschrift
„Heibel". Van den Broeck
verliet het onderwijs naar
verluidt om zich volledig
aan het schrijven te kunnen
wijden, alhoewel hij ooit
eens schreef: „Goed onderwijs wordt altijd illegaal geven"_
Walter Van den Broeck's toneelstukken en romans verschenen alle bij de uitgeverij Manteau, ook zijn boekje
Hollandermoppen „1 cola
met zes rietjes"..

Geen tweede Claes,
geen tweede Boon...

De bekroonde Brief van
Walter Van den Broeck
(mvl) Maandag 18 oktober as.
ontvangt de Vlaamse auteur Walter Van den Broeck te Amsterdam
vanwege de Maatschappij der Ne-

Herman van Veen
terug in Vlaanderen
Herman van Veen keert terug
naar de vertrouwde intimiteit van
de Arenbergschouwburg, van 12
tot en met 30 oktober 1982, te
Antwerpen. Afgezien van één
voorstelling te Beringen (16 oktober) zal hij verder niet in ons land
te zien zijn. Als begeleiders staan
opnieuw naast en met hem op
toneel Erik van der Wurff aan de
toetsen, Nard Reijnders op sax,
klarinet en akkordeon en Cees
van der Laarse op basgitaar en
kontrabas.

Kritisch bel<eken

tien jaar geleden zijn dat hij voor
het eerst in Antwerfjen optrad,
met name in het toenmalige NKT.
Sindsdien bespeelde hij zowat alle
Antwerpse podia (inclusief het gigantische Sportpaleis).
In oktober, vóór de Arenbergserie,
wordt door de BRT-televisie, in coproduktie met de AVRO, een liedjesprogramma opgenomen in het
Amerikaanse teater te Brussel,
wat nog dit jaar door BRT wordt
uitgezonden.
Ook zal eind september de nieuwe dubbel-live-LP Carré V, in de
handel te verkrijgen zijn. Waar
haalt ie het? Waar haalt ie het?
— Van 12 lot en met 30 oktober telkens om
20u. 15 (beh. zondag en maandag). Kaarlenverkoop dageli|ks aan de kassa van 11
tot 16 uur, lel. 03-232 85.23. (Bij hel Ier perse
gaan deelde de organizator (het ANZ) ons .
mee dat de voorstellingen van de vrijdagen
15 en 23 oktober volgeboekt zijn!)

derlandse Letterkunde de Henriette Roland Holstprijs. Deze onderscheiding valt hem te beurt voor
zijn in 1980 bij Manteau uitgegeven „Brief aan Boudewijn".
Het verhaal is onderhand wel gekend.
In zijn jongste boek „Vlaamse
schrijvers, 25 portretten" (zie „Wij"
van 16 september, biz. 16) schetst
Gaston Durnez onder de titel
„Sire, kijk eens achter de schermen" het gegeven. 150 jaar Beigié:
een onderdaan schrijft Boudewijn
I een brief, een boek lang. De
auteur herinnert zich het bezoek
van de nog jonge koning der Belgen aan het Kempisch stadje
Olen. Een bezocht bedrijf ligt tussen een groene grasmat en jonge
berken, idyllisch haast. De waarheid is echter tragisch. De groene
omgeving is aangevoerd voor het
bezoek van de koning want iedereen uit Olen weet maar al te best
dat sinds jaren rond de fabriek
geen groen meer kan groeien. Het
is allemaal decor... een koning mag
alleen zien hoé goed het zijn onderdanen gaat...
In zijn „Brief aan Boudewijn"
neemt Van den Broeck zovele
jaren na datum de vorst mee op
een tocht en citeert wat er alle-
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maal anders geworden is in zijn
buurt.
De auteur vertelt alles nauwgezet
in detail waardoor het verhaal de
eerste vijftig bladzijden tergend
traag op gang komt. Achteraf
wordt de overdreven detaillering
zelfs prettig... Van den Broeck
noemt buren met naam en toenaam, „vertaalt" voor de vorst dialektwoorden en weerhoudt hem
daarbij geen details over het intiem jargon van de volksmensen in
zijn straat.
Een koning in het verre Laken kan
niet alles weten, dus deelt Van den
Broeck ook dat mee. Om zeker te
zijn dat Boudewijn het aan hem
gerichte epistel zal lezen bracht
Van den Broeck het boek zelf op
de post, een fotograaf legde de
handeling in schuifkens vast.. Zijn
majesteit antwoordde (nog) niet.
Een koning heeft ook zoveel om
het gekroonde hoofd...
De jury die de H.R. Holstprijs
toekende vond dat het boek aan
de gestelde voorwaarden: sociale
bewogenheid en literair niveau, in
hoge mate voldeed. Terecht vinden wij.
Verder meent de jury te hebben
gelezen: „de onmacht en de verpaupering van het stadje Olen, de
nood en de uitzichtloosheid van
het daarin levende volk tegenover
de minzame praal, de gezichtsloze
glimlach en de overbodigheid van
de koning". Alhoewel wij dit laatste
niet zo direkt in „de Brief" terugvinden...
De Kempen was (en is) inderdaad
een voorbeeld van een achterop
geraakt stuk Vlaanderen. De auteur zegt dan ook onomwonden
hoe weinig de grote politieke partijen wat hebben gedaan om daarin verandering te brengen.

In „de Brief" hennnert hij zich dat
de Volksunie in het begin van de
zestiger jaren in pamfletten en
akties („Werk in eigen streek!")
deze verwaarlozing sterk aankloeg
Met dit geëngageerd boek is Walter Van den Broeck met aan zijn
proefstuk Zo'n tien jaar geleden
verscheen „Groenten uit Balen",
een veel gespeeld teaterstuk over
een staking (in de Viellle Montagne) waarin ook reeds sprake van
een brief aan de koning met de
foute groet „groenten uit Balen" en
een vervolg „Tien jaar later, 't jaar
10".

Veelschrijver
Walter Van den Broeck is een
veelschrijver, op zijn veertigste is
hij een van de meest gespeelde en
gelezen Vlaamse auteurs. Sinds
1968 levert hij elk jaar minstens
één toneelstuk en/of roman! Om
zijn verteltalent werd hij wel eens
vergeleken met Ernest Claes. Zelf
ontkent hij die parallel met maar
voegt er aan toe dat „Claes de armoe grappig maakte" wat natuurlijk niet helemaal juist is. Anderen
vergelijken hem (wij zijn een volk
van vergelijkers!) met Louis-Paul
Boon. Van den Broecks straat in
Olen... de Kapellekensbaan in
Erembodegem... Toch wat te gemakkelijk, dunkt ons.
Van den Broeck heeft door al die
jaren een eigen stijl gevonden:
rustig verhalend, de fijna humor,
op het satirische af, nooit kwetsend, duidelijk voor de goede verstaander... Je kan moeilijk van de
auteur verwachten dat hij de dubbele bodems met een zwaailicht
aanduidt
In de literaire Snoeck ('82) trekt
Mare Reynebeau terecht van leer
tegen deze vergelijking, hij zegt
ook waarom. Wij citeren; „Het
boek dat met kop en schouders
boven het matte Vlaamse proza
.itsteekt is echter Brief aan Boudewijn" van Walter Van den
Broeck. Men heeft Van den
Broeck veel onrecht aangedaan
door hem de nieuwe Boon te
noemen, want dat is hij met hij is
de oude Van den Broeck van
altijd. Van den Broeck heeft daar
een bijzonder efficiënte techniek
voor gevonden. Hij hanteert namelijk een erg versluierende taal —
aangezien hij zich tot de koning
richt die met het nodige respekt
moet worden aangesproken —
waardoor het vervreemdende effekt van de manier waarop daarmee tegen de werkelijkheicj wordt
aangekeken des te duidelijker
w o r d t Brief aan Boudewijn is niets
minder dan een monument in de
Vlaamse literatuur, en ik gebruik
deze omschrijving niét lichtvaardig.

Ontroering»
Naast de reeds eerder aangehaalde kwaliteiten heeft „de Brief' ons
vooral ontroerd. Door de rake
typering van de buurtbewoners,
hun fraaie en kwaje kanten; hun
geheime verlangens en dromen.
De schildering van de zondagse
bezigheden: „'t café, het voetbal,
de cinema, de parochie en haar invloed, de jeugdbeweging. Ontroerd heeft ons vooral de beschrijving van de kleine wereld van de
even kleine Walter, zijn familie en
haar verhaal, de slaapkamer met
het ouderlijk bed, de wreedheden
onder kinderen...
Wij hopen dat Zijne Majesteit genoeg kennis heeft van de taal van
60 % van zijn onderdanen om hun
lotgevallen 100 % te begrijpen.
Wij wensen het hem want de aan
hem gerichte brief is veel meer
dan wat couleur locale. Dat men
dat ook boven de Moerdijk heeft
begrepen kan ons alleen maar
verheugen!

m
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Schots en... scheef

De totale ontreddering
De krisis slaat ongewoon hard toe in de wielersport en het is duidelijk
dat de betrokkenen — bondsleiders, sponsors, sportbestuurders en
renners — zich op deze gang van zaken niet hebben voorbeeld Hoe
anders de totale ontreddering veklaren die blijkt uit de gedragingen
en de woorden van de „getroffenen"'' Ploegbestuurders schelden elkaar uit voor maffioso Renners beschuldigen elkaar van woordbreuk
en gaan nog nët niet op de vuist voor de televisiecamera's. ParijsBrussel, eens een monumentale klassieker, was anders nog eens een
wedstrijd om rechtop voor het scherm te gaan staan een koers met
goeden (Pevenage en de Belgen) en kwaden (Hanegraaf en de „Ollanders") die elkaar graag in de vernieling zouden rijden
Pevenage, die met bewonderenswaardige moed en wilskracht de
wedstrijd vorm en inhoud gaf,
werd in de slotmeters overstoken
door een jonge man die nog alles
moest (en moet) bewijzen en die
in de ultieme kilometers krampen
en vermoeidheid veinsde om zonder krachtinspanningen de eindspurt te kunnen voorbereiden Hanegraaf dat staat wel vast, was
geen verdienstelijk winnaar Maar
daar gaat het eigenlijk niet om
Parijs-Brussel was de wedstnjd
die de druppel vormde die de
emmer deed overlopen Vooraf
was al grote animositeit orrtstaan
rond de ploeg Post die nochtans
jarenlang gold als „het" voorbeeld
van organizatie, vakmanschap en
beroepsernst
De lezer weet het wellicht twee
van de beste Belgische ploegen
(die van Godefroot en die van
Fred De Bruyne) staan op springen De sponsors trekken zich
terug en de betrokkenen slagen er
tegen hun verwachtingen met in
onmiddellijk nieuwe geldschieters
te vinden Mede daardoor hebben
Godefroot en De Bruyne belastende verklanngen afgelegd aan
het adres van Peter Post De
Nederlander zou geregeld vals
spelen, afspraken met nakomen
en achter de schermen mogelijke
sponsors manipuleren ten einde
de vormng van nieuwe Belgische
ploegen te voorkomen De beschuldigingen kunnen met op hun
juistheid worden nagetrokken In
de wielersport worden immers
slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden afspraken schriftelijk vastgelegd
Uit de tegenstnjdige verklanngen
mogen we evenwel met gerust
gemoed afleiden dat in nagenoeg
elke belangrijke wielerkoers afspraken worden gemaakt Dat
deze gene helpt winnen De vereffening volgt later gene helpt dan
op zijn beurt deze ofwel verhuizen
(vele) bankbiljetten van de ene
koffer naar de andere
BIJ die tnbulaties zou de ploeg
Post in de voorbije maanden herhaaldelijk vals hebben gspeeld
Met andere woorden zij zou de
gemaakte afspraken met hebben
nageleefd Wellicht daarom was
de brave Pevenage zo woedend
toen hij in de laatste meters van
Panjs-Brussel door een profiteur
van de ploeg Post werd overstoken Pevenage en zijn ploegmaats
werden in de voorbije maanden
immers enkele keren door de Nederlanders geflikt (met name in de
Gold Race en de Henninger Turm)
en dit leidt in deze periode van
ekonomische onzekerheid (de
renners van Godefroot worden

Rudi Pevenage

eer gered

met werkloosheid bedreigd ) tot
woedeuitbarstingen
Over de feiten zelf willen wij met
uitweiden Wij vragen ons evenwel af wat er nog van de geloofwaardigheid van de wielersport
overblijft"^ Hoe kun je het allemaal
aan de brave supporter blijven
verkopen"? In het weekblad Vrij
Nederland, dat naar aloude ge
woonte de kat de bel aanbond
stond te lezen dat Walter Godefroot aan zijn sponsors had voorgesteld een zwarte kas te vormen waann gelden zouden wor
den gestort om koersen te kopen
en/of te verkopen Het heet dat
zulke kassen in elke serieuze'
ploeg voorradig zijn Overigens
legde Roger De Vlaeminck in hetzelfde blad verklaringen af die er
evenmin om hegen Toen hij halfweg de jaren zeventig in Yvoir
wereldkampioen hoopte te worden had hij daar een klem fortuin
voor over Hij kocht met enkel hulp
in de eigen Belgische ploeg maar
ook daarbuiten Enkele Fransen
wilden voor harde duiten graag in
zijn dienst rijden Maar Roger
verzuimde ook een paar Nederlanders in de slag te nemen en d.t
kostte hem uiteindelijk de fel be
geerde titel Dit maar ter illustratie
De kampioen uit Eekio relativeerde trouwens vele heilige waarden
van de wielersport Met name van
ploegleiders heeft hij geen hoge
pet op Fred De Bruyne kan volgens Roger helemaal mets en de
gewezen
televisiekommentator
zou zichzelf veel belangnjker vinden dan zijn renners Wanneer
Roger ernstige zaken wilde bespreken wendde hij zich dan ook
rechtstreeks tot de bazen van Daf
De garnituren onderweg werden
overgeslagen

^^WiS(i^

De vastgeroeste strukturen van
de wielersport staan in deze moeilijke tijden duidelijk op spnngen
Een aantal orgamzatoren van kermiskoersen hebben zich voor volgend seizoen afgemeld Dat is een
eerste stap in de goede richting alhoewel er nog veel te veel soortgelijke wedstrijden overblijven
Ovengens worden er alsmaar
meer jongerenwedstnjden ingericht Ook daarin schuilt een groot
gevaar Onlangs nog klaagde niemand minder dan Rik Van Looy de
kaduke mentaliteit van junioren en
amateurs aan Gemakzucht beheerst het gedrag van het jonge
wielervolk dat bovendien ook met
terugschrikt voor „afspraken" Het
zou bijgevolg verkeerd zijn de
wederopstanding voor morgen te
verwachten Integendeel De wielerbond verzuimt op te treden Zij
mist daartoe de inspiratie en het
gezag en zij hoopt (gemakkelijkheidshalve) dat het milieu zichzelf
zal saneren Het klinkt allemaal met
opwekkend en indien er in onze
kontreien met vlug een kampioen
opstaat om ,de fagade te redden
durven wij vraagtekens plaatsen
achter de toekomst van deze
sport die nochtans in onze volksaard ligt vastgeankerd Want aan
een Hanegraaf hebben onze wielerlamateurs geen boodschap Die
jonge Nederlander stond zichtbaar voor de mikro te liegen Hij
durfde amper in de camera te
kijken, kraamde ontluisterende gemeenplaatsen ( i k zeg maar het is
lekker meegenomen ') uit en had
zoals ons moeder het vroeger
zegde een-groot zwart kruis op
zijn voorhoofd'

Voor de zoveelste maal ligt de
atletiekbond overhoop met een
van zijn beste atleten Nu is het
Leon Schots die door de wijze
heren uit de bond schots en
scheef wordt bekeken
WIJ zouden aan deze zoveelste rel
helemaal geen aandacht hebben
besteed indien we eind vorige
week niet uit pure ergernis het
stuur van onze wagen vaster hadden gegrepen toen we mijnheer
Kevers, voorzitter van de Franstalige atletiekliga in de mikro van
Frank Raes hoorden Er mag met
langer twijfel over bestaan
de
atletiekbond
wordt
geregeerd
door een stelletje amateurs met
een middeleeuwse
gedachtengoed ZIJ voelen zich inderdaad
heer en meester over het doen en
laten van de atleten Zij menen het
recht te hebben mensen
het
brood uit de mond te stelen
Schots zou in de maraton van
Chicago inderdaad een flinke stuiver gaan verdienen Dat gunde
men hem blijkbaar met Hij had
immers met de minste interesse
betoond voor de Europese kampioenschappen
en had bovendoen de Belgische
kampioenschappen overhoop gezet met
zijn
veelbesproken
xeklameStunt"
Over een noch ander willen wij
een strak standpunt
innemen
maar het gaat in geen gevel op dat
de receptielopers uit de bondslokalen de atleten financieel gewin
ontzeggen op zeer
twijfelachtige
gronden Het heet dat de chaos
regeert in de atletiek wereld Indien
dat zo IS — en alles wijst inderdaad in die richting — ligt de
verantwoordelijkheid daarvoor uitsluitend bij de bondsleiders die het
kontakt met de werkelijkheid al
lang verloren hebben en die gewoon met bekwaam zijn het atletiekgebeuren dat zich inderdaad
alsmaar verder van het Olympische gedachtengoed
verwijderd
met een hedendaags
normbesef
te benaderen Leon Schots mag
nog zoveel
bondsreglementen
hebben overtreden daarom mag
men hem nog geen geld uit de
zakken halen De Belgische atle-

Schots

verboden

reklame

ten zijn al de , verstotelingen" van
onze sportwereld Zij worden nagenoeg nooit beloond voor de
geleverde inspanningen en het is
bovendien wraakroepend dat de
Lmburger Schots als lid van Club
Luik bij de Waalse Liga wordt
ingedeeld De huidige machteloosheid van de atletiekbond
wordt
trouwens al te graag aan de opsplitsing in taalvleugels
toegeschreven De oorzaken van de
malaise liggen dieper bij de kwaliteit van de bondsleiders die met
begrijpen dat hun heersersmentaliteit uit lang vervlogen
tijden
stamt WIJ willen Schots heus
geen engelenvleugeltjes
aanbinden maar wie haalt het in deze tijd
nog in zijn hoofd iemand te verbieden zijn brood te verdienen"^
Schots reisde naar Chicago af en
werd daar gekonfronteerd
met
een telegram dat hem deelneming
aan de race verbood
Ongelooflijk
toch'

Zelfs Ivic „vliegt"
Het was de hoogste tijd dat Anderlecht nog eens een trainer
ontsloeg Het was immers bijna
twee en een half jaar geleden dat
nog eens een oefenmeester werd
doorgezonden in het Astridpark
Urbain Braems was de laatste
die de twijfelachtige eer genoot.
tot maandagavond Toen werd er

Paul

Van Himst

terug

op het

een punt gezet achter het Ivictijdperk De kleine Joegoslaaf
vloog eruit nadat de miljoenenploeg werd gevloerd door het
versterkte invallersteam van Waregem De kleine generaal heeft
op zijn beurt ervaren dat het
grillige Anderlecht mets of niemand ontziet Je wordt er vorstelijk betaald maar moet daarvoor

gazon

de zwaarste klappen kunnen inkasseren
IVIC lag van den beginne af overhoop met de pers Hij was weinig
mededeelzaam Hij ging zijn eigen weg Gebrek aan eerlijkheid
heeft men de man nooit kunnen
verwijten Wel geraakte hij met
de tijd verstikt m zijn eigen stugge taktische patronen Desondanks kwam zijn ontslag toch
nog als een halve verrassing
over HIJ had immers al zoveel
stormen suksesrijk doorstaan
Ivics opvolger heet Paul Van
Himst Een van de meubelstukken van Anderlecht Met zijn aanstelling beoogt de klubleiding
ongetwijfeld een dubbel doel
eerstens wil men de pers opnieuw goedgezind stemmen (Popol was immers altijd een „chouchou" van de „schrijvende hofhouding") en vervolgens wel men
de terugkeer naar oude waarden C ) belichamen Hoelang het
zal duren moet worden afgewacht Alhoewel stel dat Anderlecht alsnog goede uitslagen behaalt, hoe moet men Pol dan
„doorzenden" over acht maanden''-
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Gemeenteraadsverkiezingen '82

10 oktober '82
Nog tien keer slapen en 't is zover- verkiezingen mee als doel de aanduiding van nieuwe gemeenteraadsleden. Het komende weekeinde is
van kapitaal belang voor een laatste kampagnestoot: er kan nog veel
gewonnen worden Naast de onmisbare folders en andere reklametechnieken, blijft de persoonlijke overtuiging het beste propagandamiddel. Spreek met vrienden en kennissen, maar evengoed met
vreemden, klamp hen aan en je zult het merken: de sfeer is er en het
sukses zal klinkend zijn. Nog een laatste inspanning, nog enkele lange
dagen en we zijn d'r Op 10 oktober zal blijken dat de Volksunie in vele
Vlaamse gemeenten onmisbaar is geworden. Samen zijn wij onstuitbaar!
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Veel sukses namens de redaktie, echt waar..
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Torhout, heen
en terug
In het arrondissement Brugge-Torhout-Kust verloor de CVP in november '81 net zoals elders in
Vlaanderen, veel van haar pluimen Zo moesten zij o m een
senatorzetel afstaan
Nochtans
behielden zij eén verkozen senator de heer Roger Windels Afkomstig van Torhout, maar sinds
enkele jaren woonachtig in Brugge Man van de Middenstand, direkteur van ettelijke scholen, beheerder van diverse instituten,
enz Een „machtig" man in de
Westvlaamse kontreien soms te
machtig, beweren personeelsleden van hem
Velen hadden verwacht dat Windels in Brugge de lijst zou aanvoeren na het afhaken van de gewezen (en gebuisde) CVP-burgemeester Michel Van Maele Roger
Windels voelde echter nattigheid,
't IS te zeggen hij weet ook dat de
CVP in de Breydelstad straks een
verkiezingsopdoffer zal krijgen als
nooit voorheen en dus vluchtte
hij weg naar het landelijker Torhout, zijn heimat In de hoop zijn
„fin de carrière" met de tnkolore
sjerp rond het buikje af te sluiten
Maar dan heeft hij zonder de
Wa(a)rd gerekend! In deze Westvlaamse stad woont immers VUprovincieraadslid Ward Beert En
deze welbespraakte nationalist
ontdekte een aantal „onfnsse"
praktijken bij het voeren van de
kiescampagne door boss Windels

boden in het „Dolfinarium" (van
dezelfde clan) Nadien werd de
menigte vergast op een krentenbroodmaaltijd in „Ter Groene
Poorte", het thuisbastion van Windels zelf Tegen de avond reed de
karavaan terug naar Torhout Tijdens de busreis en op alle plekken
werd duchtig propaganda gevoerd voor de CVP en voor Roger
Windels Strafbaar' Een tweede
laakbaar feit is het volgende toen
de jongens van de Torhoutse volleybalvereniging zich vorige week
aanmeldden voor de training, kregen ZIJ van de voorzitter (ook al
een vriendje van Roger) te horen
dat er nou eens geen balspel zou
zijn Allen werden zij prompt de
straat opgestuurd met kogelpennen waarop gegrift stond „Stem
Roger Windels" Hiertegen werd
heftig geprotesteerd door een
aantal ouders De VU-Torhout legde klacht neer Hopelijk met sukses
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Wie zei dat de CVP haar laag-bijde-grondse aktiviteiten afgeleerd
had, moet deze mening dringend
herzien Een oude aap moet men
geen smoelen leren trekken

Voor de
Vlamingen?
Dat de CVP-raadsleden en -verkozenen in nauwe schoentjes staan
te Brussel door het monsterverbond met VdB (en de PSC), blijkt
uit de krampachtige pogingen van
deze mensen om zich toch maar
met Vlaamse veren te tooien Zij
vrezen de sterke VU-lijst o I v Vic
Anciaux, die verruimd werd met
een groep knstendemokraten en
liberalen
Zo konden wij de hand leggen op
een kiespamflet van Fernand Lefere, eerste schepen van de stad

I
Brussel, met als titel „Aan alle
Vlamingen van de Stad Brussel"
In dit schnjven poogt hij te argumenteren wat er zo allemaal verbeterd IS ten voordele van de
Vlaamse Brusselaars en doet hij
zijn best de kiezers te overtuigen
van de noodzaak op de PSCCVP-lijst te stemmen Over de
systematische benadeling van de
Vlamingen in de hoofdstad en
over de méér dan waarschijnlijke

mogelijkheid dat de Vlamingen in
een koalitie met het FDF zullen
weggedrumd
worden
geen
woord I Dat er een voorakkoord
bestaat tussen PSC-CVP, PS en
FDF wordt door Lefere nergens
ontkend Integendeel, hij schrijft
letterlijk „Alleen Vlamingen op de
hjst PSC-CVP hebben de zekerheid een schepenambt te bekomen "Moeten er eigenlijk nog verkiezingen gehouden worden"?

„De verbeelding
• Het kan eigenlijk met anders
What's in a name"? De gekende
Brugse akteur en deelnemer aan
vele stoeten Boudewijn Van
Vlaenderen prijkt in Brugge op de
13de plaats van lijst 13 Het andere
kaartje beeldt hem af als stadsomroeper en op de ruggezijde staat
terecht te lezen „met „uw" stem
laat hij er „zijn" stem weerklinken!" Knap (zie afbeelding)

stem boud

Inbreuk
op de kieswet
Titel V, artikel 181 van de kieswet
zegt letterlijk het volgende „Met
gevangenisstraf
van acht dagen
tot een maand en met een geldboete van vijftig tot vijfhionderd
frank of met een van die straffen
alleen wordt gestraft hij die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs bij
wijze van weddenschap,
hetzij
geld, waarden of enig voordeel,
hetzij steun geeft, aanbiedt of belooft onder voorwaarde van stemverlening, stemonthouding of verlening van volmacht als bedoeld in
artikel 147bis, dan wel op voorwaarde dat de verkiezing een bepaalde uitslag oplevert"
Op een mooie woensdagnamiddag werden in Torhout een 7-tal
autobussen volgestouwd met bejaarden en middenstanders Deze
reden allen nchting „Boudewijnpark", het pretpark beheerd door
de kliek Van Maele, en zij kregen
er een spetterende show aange-
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# Provinciaal raadslid Lode Van
Dessel op kop, gevolgd door 24
kandidaten, waaronder 6 mensen
die aktief zijn in de diamantnijverheid en twee herbergiers, dit is de
VU-lijst van Nijlen Met de duidelijke intentie een bestuurspartij te
zijn stelt deze afdeling haar programma aan de kiezer voor Een
bonte groep van dynamische idealisten die het op 10 oktober en

vooral daarna zullen waarmaken
„Het is duidelijk, lieve lezeres en
beste lezer, dat de tijd van lemen
huisjes en de strooien daken
voorbij is. Wij zullen er niet om
treuren. Toch mogen wij het kind
niet met het badwater weggooien. Echte inzet voor ons kultureel bezit, voor ons leefmilieu in
al zijn vormen is voor VU-mensen geen ijdel woord Onze dorpen mogen geen stad worden,
maar warme landelijke geborgenheid bieden aan iedereen!",
aldus de VU-Nijlen Wij hopen op
een diamanten-uitslag i
• Van lijstaanvoerder Eugene
Van Itterbeek uit Leuven ontvingen WIJ een prachtige publikatie
Onder de titel „De Kroongetuige"
brengt dit VU-raadslid op een
sprankelende wijze een overzicht
van zes jaar werken, vechten en
onderzoeken in de Leuvense raad
Aan de hand van keiharde cijfergegevens, woordelijke citaten en
uittreksels uit gemeentelijke dossiers legt hij de onkunde van het
huidige bestuur bloot De „snoepreisjes" van het kollege van burgemeester en schepenen (mét gemeenschapsgelden), de partijpolitieke benoemingen, de schijnheiligheid ten aanzien van marginale
groepen, het jeugd-wan-beleid
niets wordt gespaard door kroongetuige HIJ besluit deze verzorgde
uitgave met het opsommen van
„De 10 geboden van de Volksunie voor een goed Leuvens bestuur", en de vermelding van de
volledige VU-lijst Proficiat voor dit
knappe boekje'
• „Een groot deel van het gemeentelijk grondgebied is op het
gewestplan aangeduid als waardevol landschap. Verfraaiing van
de verschillende dorpskernen,
die er nu zo tristig uitzien. De
aanstelling van een „bevoegd gemeentelijk groenbeambte" zou
reeds een stap In de goede richting zijn." Dit lezen wij in het

persbericht van de VU-Zwevegem De V U van deze Westvlaamse gemeente voerde zes jaar lang
een eerlijke en keiharde oppositie
tegen de heersende bewindsploeg ZIJ illustreert dit met een
knappe sticker „Hart tegen hard".
(zie afdruk).
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• Vlakblij Leuven ligt en leeft
Herent... en slaapt (soms) Willy
Kuijpers, VU-kamerlid en kwestor
HIJ voert de VU-hjst aan van Herent Een lijst van 25 individualisten, maar allen met een enorme
gemeenschapszin Mensen van
elke bevolkingsgroep oud en
jong, arbeider, bediende, leraar,
journalist
en
middenstander,
vrouw en man Misschien drukt

kandidaat en hoogleraar Olaf Verbeke op de meest kernachtige
wijze uit waarom ook hij meedoet
met de VU- „Om positief mee te
werken aan een Vlaamse staat".
• Erg aardig is ook het boekje
van de VU-Herenthout Aan de
hand van de reproduktie van 36
oude postkaarten wordt, met een
snuifje romantiek, de gemeente
geportretteerd zoals deze vroeger
was Da's nou eens echt een
origineel idee Zelfs de meest ongeïnteresseerde burger of de
grootste politieke tegenstrever zal
deze uitgave bekijken en bewaren Proficiat I
• Een verkiezingsbrochure die
geschiedenis zal schrijven is ongetwijfeld de publikatie van de Volksunie van Mechelen „Uw stem in
Mechelen". „6 jaar Rampenbeleid".„ of het vernietigende palma-'
res van de CVP-SP koalitie Aan
de hand van knappe foto's, heldere statistieken en eigentijdse teksten wordt het voorbije beleid
biezonder kritisch geanalyzeerd
en gekonfronteerd met het krachtige VU-programma Het is ons
onmogelijk de volledige tekst af te
drukken, maar wij namen er voor u
éen treffend stukje uit Van verbeelding gesproken, (zie foto)

Margareta.wat hebben ze
uaangedaan?
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Kortrijk
Vlaamse
•cultuurstad
Reeds geruime tijd is in Kortrijk
het komitee „Kortrijk Vlaamse Kultuurstad" aktief. 25 Kortrijkse verenigingen vormen een breed en
sterk front om in Kortrijk een

Vlaamsbewuste reflex aan te kweken. Er werden reeds allerlei akties
gevoerd, meestal mét sukses. Een
doorn in het oog van dit komitee is
het stelselmatig benadelen van
Vlaamse verenigingen ten voordele van het in stand houden van het
elitaire Franstalige kastetoneel en
het favoritisme tegenover de „Exploration du Monde". Heel wat van
die Fransdolle initiatieven worden
Immers meegefinancierd door de
Vlaamse belastingbetaler. Ook in
de Groeningestede zijn er straks
gemeenteraadsverkiezingen
en
dat heeft de CVP (de partij die in
Kortrijk de lakens uitdeelt) aangezet tot een koerswending. De
CVP treedt in blok de standpunten van het komitee „Kortrijk
Vlaamse Kultuurstad" bij. Het betrokken komitee verheugt zich bovenmatig met deze stellingname,
maar voegt er kritisch aan toe:
„We hopen det het niet de zoveelste verkiezingsstunt is en dat het
stadsbestuur nu eens definitief
een punt zal zetten achter de
misbruiken die een bepaalde
franskiljonse kaste maakte van gebouwen die toebehoren aan de
gemeenschap".
De enige zekerheid die de
Vlaamsbewuste Kortrijkse kiezer
heeft op 10 oktober (en erna) is
stemmen voor de V U ! De waarde
van beloften van de C V P is ons
immers bekend...

aan de macht"
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Zoals WIJ reeds eerder meldden
gaat die o zo Vlaamse (sic) CVP in
Brussel samen met de PSC op
één lijst naar de verkiezingen. De
Vlamingen zijn dus duidelijk een
„quantité négligable" voor die
CVP, want zij hokken, zonder de
minste garantie, zomaar samen in
de Franstalige zusterpartij.
Daarenboven kregen de Vlamingen die zich als kandidaat leenden
voor deze formatie van CVP-PSC
en derderangsrol
toebedeeld:
slechts 13 kandidaten op 47, waarvan de meesten op onbeduidende
plaatsen. Tot overmaat van schande durft de PSC-CVP bij de voorstelling van programma en kandidaten, de Brusselse kiezer te bedriegen „In Brussel kan het beter" en „Van Brussel opnieuw een
stad maken waar het aangenaam
is te leven en die gastvrij is voor
Iedereen": dit staat te lezen in hun
tweetalig pamflet. Zij vermelden er
niet bij dat zij, vanuit hun schepenfunkties, meer verantwoordelijk
waren én zijn voor het wanbeleid
in de hoofdstad. Zij doen op gemeentevlak net hetzelfde als de
PSC en CVP doen op het nationale vlak, nl. de schuld toeschrijven
aan de gewezen koalitiepartners
(terwijl zij zelf medeverantwoordelijk zijn). Ook schijnheiligheid en
hypokrisie zijn van alle tijden.
Tegenover deze onduidelijkheid
stelt hét Vlaams kartel, o l.v. de V U
en Vic Anciaux, een eerlijk alternatief. Duimen maari
9 „Roosdaal moet weg uit de
verstarring en de kortzichtige
dagjespolitiek. Voor een betere
toekomst zijn er dringend nieuwe
formaties en politiek fitte mensen nodig, die de moeilijke opgave — Roosdaal besturen in krisistijd — met grote inzet en
deskundigheid op zich willen nemen. Onze gemeenteraadsleden
hebben in de afgelopen zes jaar
bewezen dat de Volksunie over
degelijke mensen beschikt. Van
uit de moeilijke oppositiestelling
zijn zij er in geslaagd het gemeentebeleid gunstig te beïnvloeden door hun opbouwende
ingesteldheid en goede ideeën.
De VU wil morgen de oppositie
verlaten om deze kwaliteiten ook
in het schepencollege aan bod te
laten komen." Dit lezen wij in het
voorwoord van de programmabrochure van de VU-Roosdaal
Korte, bevattelijke teksten en treffende afbeeldingen maken van dit
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Aktie
„Hart van Brabant

n

Overal ir» Vlaanderen is de verkiezingsstrijd losgebarsten
maar in de Vlaamse randgemeenten rond Brussel en in de
hoofdstad zelf is het verre van een gemakkelijke bedoening.
Daarom heeft de Volksunie de aktte „Hart van Brabant" op
poten gezet en wH daarmee centen inzamelen om de
verkiezingscampagne in hartje Brabant een stevige steun te
geven De omhaling tijdens het jongste Vü-kongres te
Antwerpen was het startcijfer dat van week tol week moet
groeten.
„WIJ"-lezers, VU-afdeltngen, sympatizanten die echt willen
dat Vlaanderen stand houdt en . vooruitgaat in het hart van
Brabant kunnen aan deze oproep niet voorbijgaan. Vandaag
nog storten voor aktie „Hart van Brabant" op nr.
435-0259601-12 van Volksöole. Barrikadenplein 12 te 1000
Brussel.

Vierde lijst.
Totaal derde lijst

155.152

vu-Wakken
MD., Borgerhout
C.H., Kortenaken
ID., Ledeberg
VU-Meise Wolvertem
VU-Assebroek
G.S., Aalst
H.S, Berchem
J.L., Roeselare
V.D.E., Ekeren ..
A.V., 1150 B r u s s e l . . .
J . V D , Laakdal
D, Sint-Truiden . . . :
VU-lddergem
Totaal vierde lijst

500

.'

werkje iets fijn. Het eindigt ook
biezonder mooi „.. dat diegenen
die om Roosdaal en zijn mensen
bekommerd zijn elkaar kunnen
terugvinden. Laten wij met velen
zijn." Geluk toegewenst'
•
„Zo werd je op flessen getrokken", staat dik uitgesmeerd als
titel op één van de folders van de
VU-Tielt. Het typische VU-leeuwtje pnjkt, kontesterend. op alle
folders. Zonder blikken of blozen
worden de andere partijen met
hun beleidsfouten gekonfronteerd
en wordt de „samenstelling" van
die kandidatenlijsten écht bekend
gemaakt
Daartegenover
stelt
men de lijst van de duidelijkheid,
de VU, die ongebonden opkomt
voor een beter Tielt „Onze campagne wordt niet betaald door
kassen van mutualiteiten, syndikaten of werkgeversorganizaties.
Wij hebben alléén onze inzet en
ons idealisme". Politiek kan echt
nog (h)eerlijk

1.000
500
500
2.000
1.000
500
500
. . . 500
500
1.500
200
1500
1.000
166.852.

• Kamerlid Joos Somers prijkt
op de 38ste plaats van de VÜ-lijst
te Mechelen. „Ik heb slechts één
kiesbelofte: zes jaar zal ik me
opnieuw volledig inzetten voor
een volksgericht en verdraagzaam Mechels gezag dat ijvert
voor Vlaams Zelfbestuur!". Duidelijker kan niet Ook zijn de illustraties die dit pamflet sieren erg
gezellig (zie tekening)

1 3 SIADHUIS IZEGEM10 O K T O B E R I S

Van de VU-Leuven ontvingen wij
een leuk stnpverhaal n a v de verkiezingen. Honoré en diens eega
gaan samen op stap door de stad
en bekijken kritisch alle aanplakborden. Na hun wandeling komen
zij tot de logische konklusie dat
enkel de Volksunie echte waarborgen biedt voor een betere aanpak. Het is ons onmogelijk het
volledige en tof getekende verhaal
af te drukken, maar wij namen er
w^l één stukje voor u uit. Best aardig.
# Een huisvrouw, de biezonder
sympatieke Lieve Favoreel-Craey-

nest uit Lauwe, staat op de eerste
plaats van de VU-lijst te Menen!
Als lijsttrekker voert zij een groep
aan van 31 nationalisten. 2/3 van
die mensen doen voor het eerst
mee aan gemeenteraadsverkiezingen Een echte verruimingslijst in
de goede zin van het woord „De
aantrekkingskracht die de VU op
de vele nieuwe kandidaten heeft
uitgeoefend is vooral het gevolg
van het beleid dat de VU en onze
2 uittredende schepenen gevoerd
hebben", schnjft voorzitter Taccoen WIJ wensen hen een klinkende overwinning toe.

MARK
JAN
R ONNY
MN
BART PIET
DANNY
SEYNAEVE VANDEN 8ERGHE DEVOLDER MAERTENS STAES SEYNAEVE HOORNE

JONG KIEST JONG VUJO
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in de Volksunie
Stabroek: Een nieuw bestuur.
Een ander beleid!
O n d e r d e z e slogan voert de S t a b r o e k s e V o l k s u n i e - a f d e l i n g haar
c a m p a g n e voor de g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n van 10.1082. H e t w a s
v o o r ons duidelijk dat er, na z e s jaar politieke chaos, eindelijk orde op
z a k e n moest g e s t e l d w o r d e n in onze g e m e e n t e . Als leidraad voor een
ander beleid heeft d e V o l k s u n i e getracht een degelijk, haalbaar prog r a m m a s a m e n te stellen. D o o r p l a a t s g e b r e k kan hier slechts een
.korte s a m e n v a t t i n g van dit p r o g r a m m a g e g e v e n w o r d e n
Als rode draad loopt door gans het
programma onze bekommernis voor
een groter leefbaarheid van onze gemeente
Daarom wil de Volksunie een doelmatiq gemeentebeleid d w z een financieel gezond beleid (tering naar de
nenng) en een dynamisch personeelsbeleid, geen politieke benoemingen
meer, maar een keuze op grond van
hun bekwaamheid De V U stelt dat de
gemeente de basis is voor onze demokratie
Daarom moet langs adviesraden, hoorzittingen en informatieverstrekking de
burgers gestimuleerd worden om deel
te nemen aan de gemeentelijke besluitvorming Tevens ijveren wij voor een
menselijke gemeente Voor ons is het
soaaal beleid van de gemeente onvervangbaar
Wij Ijveren dan ook voor echt aktief
jeugdbeleid

Tevens wil de V U een sterk integratiebeleid van de mmder-valide in onze
gemeentelijke samenleving
Als voorwaarde voor een leefbare
gemeente stelt de V U de voorname
eis van het opmaken van een struktuurplan
Verder moeten er dringend snelheidsbeperkende maatregelen genomen
worden daar waar het nodig is en
gevraagd wordt
Bij hel kultuurbeleid zijn onze voornaamste programmapunten het oprichten van biblioteek annex mediateek en de herziening van de subsidiepolitiek in de richting van meer materiele steun
Op sportgebied is de V U voorstander
van meer diversifikatie van infrastruktuur Tevens willen wij de jongerenwerking van de verenigingen stimuleren

Studiedag stads- en
dorpsvernieuwing
Het Noord-Zuid-Kontaktcentrum Volksontwikkeling organizeert op
13 november a s een studiedag rond dorps- en stadsvernieuwing te
Brugge in het koncertgebouw, St.-Jacobsstraat
Deze dag staat m het teken van uitwisseling van ervaringen, bevindingen,.- over inbreng van bewonersgroepen, dorps- en wijkraden in
de vernieuwing van woon- en leefomgeving tussen Vlaanderen en
Zeeland.
Hij richt zich derhalve op bewonersgroepen, buurt-, wijk- en
dorpsraden, buurt- en opbouwwerk en andere geïnteresseerden.

ANTWERPEN
30

En de mensen?
BIJ het samenstellen van de lijst werd
gezorgd dat elke deelgemeente aan
zijn trekken kwam Tevens werd binnen de deelgemeente elke wijk vertegenwoordigd Als resultaat is dit een
jonge lijst geworden die zeer representatief IS voor onze bevolking

vu-lijst
1 Frans Van Dessel (41 j ) S t , 2 Dirk
Van Putten (25 j ) H , 3 Rudiger De Sitter (38 j ) S t , 4 Ferdinand Engelbeen
(39 j ) P, 5 Koenraad Raets (30 j ) H ,
6 Gerda Vanes (37 j ) P. 7 Helena Pichal (37 j ) St 8 Paulina Cleiren (32 j )
K . 9 Roger Van Camp (37 j ) P. 10
Magdalena Moereels (50 j ) P. 11 Patrick Vandevyver (31 j ) H , 12 Micheline Kindt (34 j ) H 13 Alfons De
Winter (30 j ) P, 14 Karel Van Doninck
(32 j ) H 15 Jeanmne Dingemans
(31 j ) P 16 Willy Vermeulen (36 j ) St
17 Guillaume Dallenes (48 j ) H , 18
Marcus Lenaerts (35 j ) S t , 19 Frieda
Peeters (38 j ) P 20 Wilfried Schonkeren (25 j ) H . 21 Victor Sels (68 j ) H ,
22 Geert Sambaer (36 j ) H , 23 Jozef
Dils ( 3 6 j ) H
Oproep op zaterdag 2 oktober richt
onze afdeling een fietseling in Iedereen wordt dringend verzocht met
tweewieler te verschijnen op het Fr
Oomsplein om 10 uur Ook andere
milieuvriendelijke voertuigen zijn welkom
Koen Raets

Sierpleister
op gevels?
Alle vochtisolatles
A T H O S pvba
Eikenstraat 212, Reet
Tel 0 3 1 - 8 8 . 6 4 6 8

Programma:
930 zaal open voor bezoekers - koffie
1000 openingswoord door de heer A G U Hildebrandt, praktische
richtlijnen i v m verloop van de dag
1015 inleiding over bewonersparticipatie in stads- en dorpsvernieuwing met medewerking van B I R O
1045 vertoning video-opname stadsvernieuwingsprojekten in Vlissingen
1115 vertoning dia-montage problemen kleine kernen Veurne-Diksmuide
1200 lunch
14 00 vertoning video-opname Luizengevecht in Gent
14 30 plenaire diskussie aan de hand van de door de deelnemers
gekozen stellingerTonder leiding van de heer A De Koene en
met medewerking van Steven Roosen Jef Geldof, Roland
Struelens, Antoine De Ceuster, Bob Deruelle Van Der Linde
mevr Kleber
1530 konklusies
1600 slotwoord door de voorzitter de heer A G U Hildebrandt

Deelnemersbijdrage:
250 fr (kursusgeld broodmaaltijd koffie)
100 fr Ckursusgeld koffie)

Inschrijvingen vóór 15 oktober
op volgend kontaktadres:
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw, Bennesteeg 4,9000 Gent tel
091-257527
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O o k ruwbouw &
sleutel op de deur

Rouw bij VU-Lint
Op donderdag 16 september II.
overleed de h. F Janssens, vader van onze afdelingsvoorzitter Francois Janssens. Hij was
lid van onze afdeling. Met hand
en tand en met zeer veel temperament heeft hij de Volksunie
verdedigd Als blijk van waardering voor deze man was er een
talrijke opkomst van VU-leden
op de uitvaartplechtigheid.
Langs deze weg wil de V U afdellng Lint nogmaals haar blijken van deelneming overmaken
aan haar voorzitter en aan de
ganse familie.

BERCHEM FVV-gespreksavond rond het tema, De loge, de grote 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 HERENTHOUT. VU-bal in zaal Lux Orkest „Sioux" Inkom 80 fr
2 W O M M E L G E M : Verkiezings-fietsenkaravaan Iedereen rijdt
mee, en voor een ludieke aanpak wordt gezorgd
9 W O M M E L G E M : Tweede verkiezings-fietsenkaravaan
10 W O M M E L G E M Gezellig samenzijn vanaf 20 u in Den Klauwaert
15 W O M M E L G E M : Cantus-zangavond om 20 u in Den Klauwaert
Gratis inkom
23 STABROEK-HOEVENEN-PUTTE. 1ste Herfstbal om 20 uur in
zaal „De Rosmolen", Kerkendam Stabroek Disco-bar Jan en Roger Inkom 80 fr

„Den Bleek",
derde Dienstencentrum
te Borgerhout,
plechtig ingehuldigd
Wie het „Oud-Borgerhout van vroeger" en het huidige met elkaar wil vergelijken, zal zich met verwondering
afvragen hoe het mogelijk is in een
zo korte tijdsspanne van zes jaar,
zóveel te verwezenlijken en dit ten
bate van de Borgerhoutse bevolking
Die verwondering roept bewondering op.
Bewondering voor de doeltreffende
aanpak en onverbloemd doorzettingsvermogen van de verantwoordelijken
Wie zei ook weer dat slechts kwaadwilligen en jaloerse geesten niet kunnen bewonderen?.
De lange lijst realizaties opsommen
in verband met bejaardenzorg, milieu
en groeninplanting, sociaal dienstbetoon en de bekommernis voor jeugd,
sport en kuituur zou te veel ruimte
opeisen U kan immers de vroegere
WIJ's daaromtrent raadplegen
Op zaterdag 18 september werd
„Den Bleek", complex met 62 bejaardenflats en kompleet dienstencentrum officieel en plechtig ingehuldigd Derde bejaardencomplex in een
reeks van vier na „De Fontein" en
„De Drossaert" en voor „Hoge Weg",
m uitbouw
De kiezer van '76 beseft nu wel de
juiste bemanning op het Borgerhouts

schip aangemonsterd te hebben. En
de juiste kapitein op de commandobrug geplaatst.
Zijn nooit tanende geestdrift en inzet
voor het welzijn van „zijn" volk
dwingt ieders eerbied af.
De Borgerhoutse inwoner van '82 en
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• Dirk Van Bruysel, Gebroeders Van Raemdonckstraat 41 te
2690 Temse zoekt type-thuiswerk

de kiezer van '76 danken Dirk Stappaerts, laatste burgemeester van
Borgerhout en zeggen „Doe het in
Groot-Antwerpen even puik. Dirk!"

W. Verdonck

m

Wij in de Volksunie
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VU-Mortsel
vol vertrouwen naar 10-10
Na verschillende vergaderingen en gesprekken werd door de Volksunie van
Mortsel een lijst ingediend voor de
komende
gemeenteraadsverkiezingen De kop IS vrij traditioneel, maar
verderop en zeker de staart is totaal
nieuvi/ Overlopen we even de eerste
drie plaatsen worden ingenomen door
onze drie uittredende schepenen respektievelijk Jan Vandewalle schepen
voor Onderwijs, Leve De Ceuster
schepen voor Maatschappelijke Werken, Jeugd, Sport en Feestelijkheden
en Bob Van Hoofstadt schepen voor
Financien en Betwiste Zaken Op de
vierde plaats vinden we uittredend
gemeenteraadslid Wim Claessens die
vroeger heel wat bekendheid verwierf
als de onvermoeibare arrondissementele sekretaris van V U Antwerpen Op
de vijfde plaats een eerste nieuw
gezicht met afdelingsvoorzitter Jan
Andnes Zesde staat uittredend gemeenteraadslid Vera
Veron-Veron
Zevende is de eerste jongerenkandidaat Winfned Vangramberen, huidig
voorzitter van de gemeentelijke jeugdraad en tevens lid van het nationaal bestuur van de Volksuniejongeren Achtste IS nog een VUJO-kandidate Rita
Matthijs Van de negende kandidaat
verwachten we veel in Mortsel-Dorp '
Hoger Van Herck is gepensioneerd
onderwijzer van de plaatselijke jongensschool Tiende staat uittredend
OCMW-raadslid Leona
Vangramberen-Dewil Op de elfde plaats vinden
we nog een oude getrouwe met Paul
De Cock Twaalfde is ons kersvers dn
vervanging van de onlangs overleden
Rudi Van Boven) maar dus tevens
uittredend OCMW-raadslid Mieke Van
de Wouwer-De
Houwer
De 13de
14de en 15de plaats zijn opnieuw
jongerenkandidaten
Luk Van den
Broeck. Mark De Soomer en Roland
Bollaerts 16 is Mane-Louise
BrisonJanssens 17 Willy Grielen en 18 Christien Wouters Op oe 19de plaats staat
Bart Berghmans. met zijn 23 jaar onze
jongste kandidaat 20 is Piet Willems
en 21 nieuwkomer Gerda Rombouts
O p de 22ste plaats staat onze vorige
afdelingsvoorzitter Willy Van Bouwel
23 en 24 zijn ook weer oude bekenden
met Eddy Struyf en Bob De Wachter
O p de 25ste staat nog een VUJOkandidaat Lieven Roelants En ook in
Mortsel staat Anciaux op de VU-lijst
WIJ hebben inderdaad Karel Anciaux.
broer van nationaal voorzitter Vik, kunnen overtuigen om onze lijst te sieren
op de 26ste plaats Aan de staart van
de lijst vinden we nog enkele zeer
verdienstelijke bestuursleden 27 is Michel Theunis en 28 Irene HendrickxVan Bauwel Onze lijst wordt ten slotte
geduwd door de vooral in kulturele
middens zeer bekende Mik Van den
Bossche Hij is o a voorzitter van de
amateur-toneelgroep
Streven,
die
reeds meerdere keren het Landjuweeltornooi won
Hopelijk kan Mik ons nu ook met de
Volksunie naar een overwinning leiden
De jongeren en de vrouwen zijn met
respektievelijk 8 en 9 kandidaten goed
vertegenwoordigd Er werd ook gelet
op een goede geografische spreiding
over de verschillende Mortselse wij-

Gemeente Mortsel
AANWERVING VAN
KLERKEN (M/V)
waarvan één l/2-time
Voornaamste voorwaarden:
— Belg,
— Lager m i d d e l b a a r onderwijs
of gelijkwaardig,
— min 18 j a a r en max 45 jaar,
— eksamen
(mondeling
en
&chrifteli|k)
Bruto-aanvangswedde:
31962 f r a n k / m a a n d (incl index)
b r u t o + h a a r d - of s t a n d p l a a t s vergoeding
Inlichtingen:
03-4493850, toestel 222 of 219
Kandidaturen:
a a n g e t e k e n d , met e e n s l u i d e n d
v e r k l a a r d afschrift van d i p l o m a ,
uiterlijk o p 22 o k t o b e r 1982
50 fr i n s c h n | v m g s g e l d o p reken i n g 091-0001068-30
(Adv.)

ken en ook voor een goede spreiding
wat betreft beroepsklassen
Onze plooiavonden van 16 en 27
september waren suksesvol en gezellig, wat ons alvast het beste doet
hopen voor 10 oktober i
Op zaterdag 2 oktober rijden wij rond
in Mortsel Bijeenkomst om 10 u op de
parking achter het gemeentehuis
Knapzak meebrengen Op 9 oktober
staat er nog iets ludiekers op het
programma en op 10 oktober nadat
we s morgens allemaal voor de Volksunie gestemd hebben komen we 's
avonds opnieuw bijeen om de verkiezingsuitslagen te volgen, en natuurlijk
onze overwinning te vieren

vu-lijst
Heist-op-den-Berg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Arthur Wijns (Heist-op den Berg)
Jan Moons (Booischot)
Danny De Cuyper (Hallaar)
Josee Verhaegen-Lambrechts
(Schnek)
Jos Claes (Wiekevorst)
Helene Fonteyn-Van den Meutter
(Itegem)
Francois Caes (Heist)
Willy Mijlemans (HeisO
Eddy Verstraeten (Booischot)
Alfons Van Hout (Itegem)
Cynel Wouters (Schnek)
Marleen Mols (Wiekevorst)
Mare Bellens (Hallaar)
Herman Sterckx (Heist)
Joris Hoefkens (Booischot)
Monique Hendnckx-Hyman (Hallaar)
Alex Aerts (Itegem)
Alfons Ceuleman (Heist)
Odette Peelers Symons (Booischot)
Frans Van Baelen (Heist)
Mare Van den Acker (Booischot)
An Verhaert (Wiekevorst)
Jacky Gielen (Heist)
Karel Heylen (BooischoO
Lieven De Preter (Itegem)

26 Mare Dieltiens (Booischot)
27
28
29
30
31

Rachel De Haes-Van Egdom (Heist)
Guido Van Roie (Booischot)
Jan Verheyden (HeisÜ
Frans Van den Broeek iWoischot)
Jos Hermans (HeisO

VU-lijst Brasschaat
„klaarwakker"!
Hier de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor Brasschaat
Het IS een overwegend jonge lijst met
een gemiddelde ouderdom van 41 jaar,
aangevoerd door uittredend fraktieleider Roger Vanthillo Door de voortdurende interesse van de Brasschaatse
VU-afdeling voor milieubewuste akties
en haar konsekwente houding in de
zaak Eikendael werden een aantal entoesiaste jongeren aangetrokken die
samen met ons willen verder knokken
voor het behoud van het landschappelijk karakter van Brasschaat en tegen
de voortdurende manipulaties achter
de schermen
Onder het motto „Klaarwakker en
laaiend entoesiast" ziet deze jonge en
dynamische ploeg 10 oktober met een
groot optimisme tegemoet
1 Roger Vanthillo (Dnehoek), 2 Gert
Van Opstal ( M T H ) 3 Luc De Smet
(Dnehoek) 4 Jaak Decru (Bethanie).
5 Ivo Van Assche (Kaart), 6 Guy Smol
(Bethanie)
7 Monica
Venjke-De
Schepper (Kaart) 8 Rosa Geerts-De
Sterk (Centrum) 9 Mana OnghenaVerstraeten (Manaburg), 10 Willy
Baens (Bethanie) 11 Hugo Thibaut
(Vnesdonk) 12 Michel Beck (Centrum) 13 Denise Theuns-De Mey
(Driehoek) 14 Ben Vermeulen (Dnehoek) 15 Peter Renard (Driehoek)
16 Geert Gommeren (Centrum) 17
Roeland Nuyts (Kaart) 18 Wim Bogaert
(Vnesdonk),
19
Lucienne
Geerts-Van de Leest (Bethanie) 20
Serge Adriaensen ( M T H ) 21 Christel Annemans (Centrum) 22 Mark
Augustijns (Mariaburg) 23 Koenraad
Danckaers ( M T H ) 24 Fernand Joris
(Centrum) 25 Wilfned Liekens (Manaburg) 26 Maria Zwijsen (Kaart) 27
Geert Thiers (Centrum) 28 Andre
Dolezal (Kaart) 29 Frank Verbruggen
(Bethanie). 30 Guido Speeleveld
(Kaart) 31 Fred Van Landeghem (Manaburg)

BRABANT
Moedige VU
te Zandhoven
I Leo Thys, 2 Ludo Wens, 3 Manus
Sips, 4 Herman van den Bergh, 5 Mit
Voorts (echtgenote Bollansee). 6 Paul
de Vos, 7 Willy Ceuppens, 8 Rita
Cosemans, 9 Leon van Sant. 10 Irma
de Combe (echtgenote Van Sichem)
I I Jef de Rijck, 12 Stan Mortelmans
13 Bert de Rijck, 14 Nicole Schuerwegh,15 Walter Smolders 16 Marcel
Vandeven en 17 Roger Bollansee
Eveneens een onvolledige lijst De V U
ligt met erg goed in de gemeentelijke
politieke markt Het traditioneel liberaal-katolieke Zandhoven associeert
de V U blijkbaar nog met zaken van
rond de jaren '45 Het is daarom uiterst
moeilijk geweest voor de vechter uit
Pulderbos, lijstaanvoerder Leo Thys,
om aan 17 mensen te geraken Bewijs
van hoger geciteerde bedenking is dat
uit het Zandhovense zelf er amper 3
mensen durven opkomen Herman,
Irma — een kranige en sociaal bewuste dame — en Marcel de kunstschilder uit Zandhoven Men geeft de V U
een a twee zetels (dvsdc)

OKTOBER
DWORP: Jaarlijks VU-mossel- en frietfestijn in zaal Ons Huis,
Vroenenbosstraat Van 17 u af, ook op zondag 3 oktober van 12
uur af
ST.-MARTENS-BODEGEM: Groot Verkiezingsbai ingericht door
V U en V U J O Vanaf 20 u 30 m zaal Manna Inkom 80 fr
DUISBURG-TERVUREN. „10 jaar Volksunie Duisburg' - groot
bal in zaal De Engel Kerkstraat te Tervuren Vanaf 20 u 30 Drivein-show Radio Relax Laatste voorstelling van volledige VU-lijst
omstreeks 23 uur
BRUSSEL Aha Vanderspurt over „De plaats van de vrouw in de
politiek Hoe machtig of hoe machteloos zijn w e ' " Om 20 uur in 't
Schuurke
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
HERENT-VELTEM-WINKSELE hietskaravaan-verzameling om
13 u 30 O -L -Vrouwplein te Herent en om 13 u 30 kerk Winksele
10 HERENT-VELTEM-WINKSELE. Samenkomst van alle kandidaten, leden en sympatizanten vanaf 19 uur
16 BRUSSEL Aktie „Blokkade van Ternat" GB „Buigen" of „Barsten" Organizatie TAK Vertrekuren en ml 0 2 / 2 4 2 4 5 9 9

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit: salons
lustrerie

Zaakvoerder'
Staf Kiesekoms

Openingsuren:

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

Kartellijst

vu-Malle
1 Flor Melis, 2 Jozef Havermans 3
Walter van Rijmenant, 4 Flor Martens,
5 Albert de Coster 6 Staf Brabants. 7
Rene Quirynen 8 Cynel van Looveren 9 Modest van Staeyen en 10 Dirk
van der Hallen
Een onvolledige kartellijst tussen onafhankelijken en de Volksunie, onder de
naam De Nieuwe Generatie Als lijstaanvoerder een uittredend raadslid.
Flor Melis, handelaar in brandstoffen
Voor de V U treden twee markante
figuren aan Cyriel van Looveren, oudkoloniaal en leraar in een technische
school en Dirk van der Hallen, familielid van de Ernest van der Hallen D N G
hoopt met o a deze mensen een gooi
te doen naar enkele zetels Voor de
V U zat er met de mogelijkheid in om
alleen op te komen De besprekingen
met de groene jongens en meisjes
liepen op een sisser uit (dvsdc))

kleinmeubelen
geschenkartikelen

Lijst V.LA.A.M.S.
te St.-AgathaBerchem
Het Vlaams kartel bestaat uit Volksunie, Socialisten en Onafhankelijken
1 M Verhasselt (VU) 2 G Degreeve-Beun (SP) 3 W De Niel (Onafh)
4 W Coppens (SP), 5 M De Schuyteneer-De Maere (VU), 6 B Van
Genechten (SP) 7 E Vanbelle (VU),
8 M De Pauw-Bulteel (SP) 9 D
Heymans (Onafh). 10 L Baes-Roelant (VU) 11 A De Witte (SP). 12 J
Wyns (Onafh), 13 B Dangreau (SP),
14 N Vandenberghe (Onafh). 15 Y
De Wever (VU) 16 R De Greeve

Meubelen «TER SCHOOTE»
TONY WATERSCHOOT
ambachtelijKe reprodukties van oude stijlmeubelen in eigen atelier
meubelen op maal
verdeler van wereldmerken

(SP) 17 F Ceuterick (VU), 18 G
Van der Aa (SP), 19 L De GraerVanden Buicke (VU), 20 J Hermus
(SP). 21 G Matthys (Onafh) 22 J
Heyvaert (SP) 23 F Heymans (VU),
24 R Van den Plassche-Van den
Berghe (SP), 25 A Windenckx-De
Meester (Onafh)

^of Un ©rnljoortt
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Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating;
Erna Van Dóoren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
Maandag gesloten

VU-lijst Zemst
1 Lode Desaeger (Weerde), gemeenteraadslid
2
Mark
Ceenaeme
(Zemst) 3 Jan Loos (Eppegem) gemeenteraadslid, 4 Nora Tommelein
(Eppegem) 5 Noel Jeurissen (Hofstade) OCMW-raadslid, 6 Roger Depuydt (Elewijt), 7 Riet Van InthoudtVan der Zalm (Hofstade) 8 Julien
Van Wichelen (ZemsO, 9 Ludo Seys
(Hofstade) 10 Jean Lauwers (Weerde) 11 Jos Van Asch (Eppegem), 12
Roland De Bakker (Weerde) 13 Lizeke Vanhorenbeeck (Hofstade) 14
Fred Kuyl (Elewijt), 15 Piet Vangrunderbeek (Weerde) 16 Paul Delaet
(Weerde), 17 Roger De Lentdecker
(Hofstade), 18 Clem Van Hoof (Eppegem), 19 Josepha Volders-De Vogeleer (ZemsÜ, 20 Mane-Therese Vanderstraeten-Geens
(Weerde)
21
Jacky Vanreleghem (Zemst-Laar), 22
Pol Steyaert (Eppegem) 23 Rita Vanhoof (ZemsO, 24 Mark Fonteyn
(Weerde) 25 Gaston Appeltans (Elewijt)
Gemiddelde leeftijd 40 jaar
Elewijt 3 kandidaten, Eppegem 5 kandidaten, Hofstade 5 kandidaten.
Weerde 7 kandidaten. Zemst 5 kandidaten Jongeren (tot 35 jaar) 8 kandidaten Vrouwen 6 kandidaten

ZO<KCRCl€
Eegene 105
(Steenweg Wetteren-Dendermonde)
9328 SCHOONAARDE
Tel 052/42 2156
donderdag sluitingsdag - ook open ti|dens weekends

• Jongedame, afgestudeerd in
handelshumaniora zoekt betrekking in Brusselse of ten westen
ervan
Voor inlichtingen zich wenden
tot Volksv Dr J Valkeniers - tel
5691604
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Wij in de Voiksunie

Niko Proesmans over het Izegemse Schepenkollege

WEST-VLAANDEREN

VSVK met winterprogramma
Zopas heeft de Izegemse VSVK (Vlaamse Studie- en Vormingskring) zijn
programma voor de winter 82-83 bekend gemaakt Vroeger al maakten wij hier
melding van het feit dat het Izegemse Schepenkollege weigerde een
gemeentelijke zaal af te staan voor een door VSVK geleid debat tussen de
lijsttrekkers over gemeentelijk beleid Op een perskonferentie haalde VSVKvoorzilter Niko Proesmans in ongewoon scherpe bewoordingen uit tegen het
Izegemse kollege van burgemeester en schepenen We laten zijn tekst
hieronder integraal volgen
.De VSVK of Vlaamse Studie- en
Vormingskring uit Izegem aan het brede publiek voorstellen is sedert lang
geen dringende noodzaak meer eerder een stilaan aangename
traditie
geworden
Wij staan op de drempel van ons
vierde werkjaar ons vierde winterprogramma wordt vandaag
voorgesteld
Publiciteit hoeft echt met meer
goede
wijn hoeft geen krans" De voorbije
prestaties
die wij op tiet
podium
brachten staan garant en voor degelijkheid, en voor inhoud en voor aktualiteit Het publiek dat steeds talrijk
achter onze initiatieven stond, heeft dit
naar waarde weten te schatten
Niet alle publiek echter is zo entoesiast zo hebben de vroede stedelijke
vaderen met name het kollege van
Burgemeester en Schepenen van de
stad Izegem gemeend een flinke valse
noot te moeten blazen bij het weerklinken van wat een
allegretto-introitus
had moeten worden
Zich verschuilend achter een naar
buitenuit niet gemotiveerde
beslissing,
neutraliteit en objektiviteit als schild
gebruikend, werd aan de VSVK het
gebruik geweigerd van de stedelijke
feestzaal wij planden een studie- en
debatavond over gemeentelijke demokratie met medewerking
van de zes
Izegemse lijsstrekkers bij de eerstkomende
gemeenteraadsverkiezingen.
debat dat zou geleid worden door een
eminent professor van de Leuvense
katolieke universiteit
die borg kon
staan voor een harmonisch en uitgebalanceerd verloop van de avond
De zaal werd ons geweigerd
Fier als we zijn. bewust van onze
waarde en onze oprechte
inzichten
zijn we niet ondergedoken
in een
ersatz-zaal maar hebben ons initiatief
afgebroken
Als voorzitter van de Vlaamse Studieen Vormingskring protesteer ik hier
met klem tegenover een zulkdanige.
voor mij en mijn kring beledigende en
discriminerende beslissing Onze kring
heeft in de voorbije drie jaren nooit
blijk gegeven van enig kwaad opzet,
nooit aanleiding gegeven tot lasterende aktiviteit, steeds beschaafde normen gehanteerd
Onze kring heeft slechts dit nadeel wij
zijn. door onze konstante
aanwezigheid in het kultureel stadsbeeld, door
de kwaliteit van onze prestatie te hoge
bomen
geworden
We maakten juist door onze stille en
krachtige werking teveel lawaai voor
de te gevoelige oren van hen die het
ons benijden
Ik protesteer derhalve krachtig tegen
deze zinloze en diskriminerende maatregel die opportunistisch door elektorale motieven is ingegeven Die diskriminatie immers wordt duidelijk wanneer we bedenken dat diezelfde zaal
wel werd opengesteld voor andere
verenigingen en instanties tijdens diezelfde pre-elektorale
periode
Hoe kan men een pluriforme vorm van
samenleven voorstaan, het demokratisch recht van politieke en filozofische
differentiatie
garanderen,
een gemeente in zijn totaliteit integreren, het
individueel en persoonlijk talent aan
bod laten komen, de niet-gebondenen
ook een kans gunnen en geven, het
vrij initiatief de vrije loop geven, wanneer men dan uit een
kortzichtige
gezichthoek
zulkdanige
kortzichtige
maatregelen
treft
Ik klaag derhalve deze vorm van
besturen aan en stel het kollege van
burgemeester en schepenen in zijn
totaliteit verantwoordelijk voor deze,
in onze ogen, onaanvaardbare maatregel
(Mag ik er aan toevoegen dat ook de
stedelijke kulturele raad in deze zin
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een motie heeft aangenomen
waarin
ZIJ de beslissing terzake
txtreuren)
Via de daartoe geëigende kanalen zal
derhalve beroep worden aangetekend
daar WIJ vinden dat de VSVK als
kulturele vereniging in onze stad lid
van de kulturele raad en als dusdanig
ook gesubsidieerd,
in zijn
rechten
werd miskend
Dit beroep zal worden ingediend en
gemotiveerd bij de nationale kultuurpaktkommissie"
Het p r o g r a m m a van V S V K
Maurice De Wilde over „De Nieuwe
Orde/Objektiviteit en monopolie van
de BRT in diskussie" Een debat dat
stof zal doen opwaaien Op donderdag
14 oktober, om 20 uur, in de Bar van
het Muziekauditorium, Kruisstraat 15,
Izegem
Drs Frans-Jos Verdoodt over „De
betekenis van het Daensisme". FransJos Verdoodt is momenteel de beste
specialist over fiet Daensisme deze
Vlaamse en sociale politieke partij van
voor de eerste wereldoorlog die als
voorloper van de V U bescfiouwd kan
worden Op donderdag 3 februari
1983 om 20 u, in de Bar van fiet
Muziekauditonum, Kruisstraat 15, Izegem
Tentoonstelling „De DaensIstische
B e w e g i n g ' Deze 178 stukken tellende
tentoonstelling is uitgewerkt door het
„Daensmuseum en Archief van de
Vlaamse sociale strijd" in Aalst Ze
schetst een levend beeld van de stnjd
en verwachtingen van de Daensisten,

maar ook van het lijden en de verschrikkelijke tegenkanting die hun leiders en aanhangers ondervonden Een
mooie katalogus staal ter beschikking
Van donderdag 3 tot en met vrijdag 10
februari 1983 in de inkomhal en de Bar
van het Muziekauditonum Kruisstraat
15 Izegem
Dr Paul De Ridder met een voordracht over het tema „Brussel anders
gezien" De spreker kent Brussel door
en door en legt vooral de nadruk op de
positieve kanten voor de toekomst van
de Vlamingen in Brussel Op donderdag 10 maart 1983 om 20 u in de Bar
van het Muziekauditonum Kruisstraat
15, Izegem

OKTOBER
1 IZEGEM Daverende afscheidsfuif gegeven door Mare en Linda
in het Vlaams Huis, vanaf 20 uur
IZEGEM Fietseling door Izegem met alle VU-kandidaten hun familie, vnenden en medewerkers Voor een fietsvriendelijker
Izegem Samenkomst om 13 u 30 aan het Vlaams Huis Orgamzatie VU-bestuur
IZEGEM-KACHTEM VNJ-bal in zaal Nieuw Gemeentehuis
(HoornaerÜ in Kachtem Aanvang om 20 uur
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

10
14

16

IZEGEM Verrassingsaktiviteit, georganizeerd door de V U Nadere informatie volgt
IZEGEM. Verkiezingsdag Van 1 6 u af uitslagen in het Vlaams
Huis
IZEGEM: Debatavond met Maurice Dewilde over het tema „De
Nieuwe Orde" en „BRT en objektiviteit" Om 20 uur in de Bar van
het Muziekauditonum, Kruisstraat Organizatie V S V K
IZEGEM' Wandeling naar Wildenburg o l v Victor Steelant
Vertrek om 13 u 30 aan het Vlaams Huis Organizatie Wandelklub Vlaams Huis

VU-Zedelgem vol vertrouwen
Voor de eerste keer in de geschiedenis van Zedelgem neemt een voltallige
en daarbij ook sterke VU-lijst deel aan
de gemeenteraadsverkiezingen Dank
ZIJ de harde inspanningen van het
afdelingsbestuur in de laatste jaren is
dit mogelijk geworden Een pluim voor
die groep mensen die bijna dag en
nacht de baan zijn opgegaan om kandidaten te vinden Daarbij valt op dat
deze lijst in grote lagen van de bevolking sympatie geniet en tegenstanders
openlijk toegeven dat ze die VU-lijst
vrezen Het optimisme zit enn en bij
het verlies van de homogene meerderheid van de CVP kan op gemeentelijk
vlak voor de V U wel eens een heel belangrijke rol weggelegd zijn
Er wordt als vriendengroep naar
10 oktober toe gewerkt Typisch voor
de ingesteldheid van de kandidaten
was bij voorbeeld dat de modellijst
opgesteld door het bestuur, door elke
kandidaat direkt aanvaard werd Van
idealisme gesproken Wij zijn blij de
partij te zijn waar de kandidaten het

belang van de partij voorrang geven
op allerhande persoonlijke ambities
Dat belooft ook voor de samenhang
na de verkiezingen
Langs deze weg roepen we ook al
onze leden (en in de verkiezingstijd
zijn er al zeer veel bijgekomen) op
voor alle 25 kandidaten te stemmen,
zodat iedereen op 10 oktober een
goede uitslag bekomt Hier volgt dan
de volledige lijst van VU-Zedelgem
1 Ene Vandenbussche, 2 Lode Casteleyn 3 Hendrik Verhaeghe 4 Theo

Vansteelant
5 Bernadine LaevensVerhaeghe 6 Jozef Bogaert 7 Yvonne Hindryckx-Nouwen 8 Andre Everaert 9 Werner Vanhoutte 10 Kns
Bourgeois
11 Anne-Marie PintelonCoene, 12 Bart Kerckhof, 13 Robert
Van
Lancker,
14 Roland
Aneca,
15 Ivan Vervalle 16 Hubert Van Driessche 17 August Clarysse 18 Hans
Chcteur, 19 Remi Bonte 20 Paul Ramon 21 Walter Van Daele 22 Lode
Dutoit
23 Gilbert Vanoverschelde,
24 Martin Cleenwerck, 25 Eddy De
Wispelaere

ZO€K€ÈCJ
• Vrouw, 31 jaar, wonend in de
omgeving van Mechelen, zoekt
werk als bediende of receptioniste Betrokkene is in het bezit van
het diploma bureelwerk en kent
de talen Nederlands en Frans Z e
heeft noties van Engels (ref 275)

• 24-jarige gehuwde
vrouw
zonder specifieke kwalifikaties
zoekt werk in Brusselse of ten
westen ervan
Voor inlichtingen zich wenden
tot Volksv Dr J Valkeniers - tel
5691604

Met nr. 13 naar 13 zetels te Roeselare
Het spreekwoord zegt „de laatsten zullen de eersten zijn"
De VU-afdeling Roeselare is fier naar de verkiezingen van 10 oktober fe
trekken met de jongste lijsttrekker van alle ingediende lijsten, niemand minder
dan Patrick Allewaert.
Hij is echt iemand met 12 jaar ervaring in de gemeenteraad en staat sinds jong
in de VU en de Vlaamse Beweging Jeugd en ervaring zijn hier wel degelijk op
hun plaats
De VU-Roeselare treedt naar de verkiezingen met de slogan „Hard maar
eerlijk" een slogan die de V U reeds
18 jaar waar maakt te Roeselare Dit is
een slogan die zowel op de door de
V U gevoerde politiek als bij de persoon van de lijsttrekker erg toepasselijk is Liefst 19 nieuwe gezichten zijn
onze ploeg komen vervoegen De
VU-lijst bestaat uit een waaier van
mensen die men overal terugvindt,
kortom een unie van het volk, een
Volksunie
Twintig kandidaten zijn jonger dan
40 jaar Anderzijds vind je er ook een
76-jarige op Een grote verscheidenheid qua leeftijd dus Maar ook qua geslacht, beroep en geografische spreiding
De VU-Roeselare brengt 6 vrouwen in
lijn. waarvan liefst 4 binnen de eerste 8
plaatsen De vrouwen zijn bij de
VU-Roeselare verre van muurbloempjes, doch staan op verkiesbare plaatsen De Federatie van Vlaamse Vrouwen kan Roeselare best als toonbeeld
nemen voor haar akties
Verder zijn er 16 kandidaten loonlrekkenden, 12 zelfstandigen en 4 met een
vrij beroep. 3 vrouwen met eigen
huishouden en ook nog 2 gepensioneerden
De verdeling volgens deelgemeente26 kandidaten zijn van Roeselare, 7
van Rumbeke, 2 van Beveren en 1 van
Oekene
De VU-Roeselare heeft in het verleden
bewezen steeds de meest dynamische mensen te rekruteren Nu meer
nog dan vroeger levert zij hiervan het
bewijs Het zijn allemaal mensen die al
enkele jaren het leven in Roeselare
meemaken Deze mensen hebben sa-

men een doel gemeen van Roeselare
iets maken Als vnje mensen hebben
ZIJ allen besloten zich in te zetten voor
Roeselare
Het VU-proqramma kan in enkele
krachtlijnen samengevat worden
1 een meer open beleid,
2 stadskernhernieuwing, maar dan
met direkte praktische voorstellen,
3 geen spectaculaire projekten, maar
soberheid en kleinschaligheid, in kultureel. sportief en sociaal beleid, dat
dichter bij de mens staat
4 een gezond financieel beheer door
een betere planning,
5 herwaardering van de wijken en de
wijkagent

6 een ombudsman op het stadhuis,
7 jongereninspraak en medezeggenschap
De VU-Roeselare vraagt zoals steeds
naamstemmen uit te brengen Z o zullen alle kandidaten, waar ze ook staan,
de kans hebben om verkozen te worden
Met het gelukgetal 13 stevent de
VU-Roeselare naar 13 zetels
Jan LEFERE,
voorzitter VU-Roeselare

Roeselaarse kandidaten
1 Patnck Allewaert (Roeselare), 2 Jan
Lef ere (Roeselare), 3 Mia Peeters
(Rumbeke), 4 Gerard Noterdaeme
(Rumbeke) 5 Annie Pottie-Kindt (Roeselare). 6 Lut Vermeersch (Roeselare), 7 Enk Lamsens (Roeselare), 8
Gerda Viaene (Roeselare). 9 Roger
Laf ere (Roeselare), 10 Frans Coghe
(Roeselare), 11 Hans Vanhaute (Oe-

kene), 12 Antoon Soete (Roeselare).
13 Etienne Vergote (Rumbeke), 14
Lionel Vanoverberghe (Rumbeke), 15
Raf Lievens (Roeselare), 16 August
Jacobs (Roeselare), 17 Mare Declercq (Roeselare). 18 Paul Hoornaert
(Roeselare), 19 Johan Platteeuw
(Roeselare), 20 Pol Viaene (Roeselare), 21 Roger Houvenaghel (Roeselare), 22 Charles Vanlerberghe (Roeselare), 23 Rudy Vandevyvere (Rumbeke), 24 Tillo Buyse (Rumbeke), 25
Daniel Alliet (Roeselare), 26 Wilfried
De Fevere (Roeselare), 27 Martha
Delaere-Wullaert (Roeselare). 28 Luc
Dendievel (Roeselare), 29 Gillo V a n - '
outrive (Roeselare), 30 Alain Vandooren (Roeselare), 31 Albert Devriese
(Roeselare), 32 Jan Cracco (Roeselare), 33 Dnes Pype (Roeselare), 34
Guillaume Debussere (Roeselare), 35
Andre Cardoen (Rumbeke), 36 Herman De Reuse (Roeselare). 37 Ludo
Verbeke (Roeselare)
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lepel & vork...
Dortmunder
Thier Brau-hoven

KAPELLEKESHOEF

Tervuursevest 60 LEUVEN
Tel 016 22 8672
Kon Astridlaan 85 KONTICH
Tel 031 57 3032
Nieuw Brugstraat 28 B R U S S E L
Tel 02 2187489
Brugse Baan 1 HULSTE
Tel 056 71 1536
Grote parkeerterreinen zalen vnj
voor feesten banketten e a Duitse
specialiteiten Dortmunder Thier
van t vat Levende Water Tonis
steiner Sprudel goed en goed
koop eten

Kapelstraat 1
TONGERLO WESTERLO
Tel 014 54 4007

Maak ook eens kennis met de
gezellige sfeer in
Restaurant

Cafe Het Vlaams Huis
bij Jef Meys Cypers
Steenweg op Wijchmaal 59
PEER
Tel 011 797084
Kom es binnen waar Vlamingen
thuis zijn

RESTAURANT

SCHUTTERSHOF

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Dorpstraat 10
2922 R A M S D O N K
Tel 015 71 1549

bultimup

't.

Invoer Bourgondie
en Bordeauxwijnen
Alle grote wijnen rechtstreeks
uit de kaste^en
Degustaties en verkoop
elke vrijdag van 17 tot 19 u
elke zaterdag van 10 tot 13 u
en op afsprAak
Industriële
brood en banketbakk«nj
Roomijs

Wilfned BLANCgUAERT
Grote Kouter 47
IJITÖERGEN

Tel 091 6757 12

WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER

e a moderne of massieve
KEUKENS
Kuchen-Zentrum
Belgielei 66.
2000 Antwerpen
Tel 03 23007 72

D* familiazaak mal Iradida

C'afe-restaurant
MUTSAERT

DE PUS
GEBROEDERS

Eikenlei 61
2280 G R O B B E N D O N K

Lambroeckstraat 89
9320 O U D E G E M
Tel 052 21 16 06
en

Algemene voeding bieren wijnen
likeuren Rechtstreeks invoer Duit
so on Franse wijnen

Oude Graanmarkt 25
1000 BRUSSEl
Tel 02 513 2564
Waar Vlamingen THUIS zijn

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN
Verzorgde k o u k t n
Domokratische prijzen
vi_,^jy
Uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen
Tel 03/481 8841

Te Merkenvelde op 5, 6, 7 november

Vredesweekeinde VUJO
binnen vijf weken!
Het traditionele VUJO weekeinde van
het najaar staat helemaal in het teken
van de Vrede Het kan ook moetlijk an
ders gelet op het heersende onbegrip
van velen inzake deze materie n a v de
Vredesbetogingen de nakende instal
latie van de nucleaire wapens e d Een
andere reden is dat het traditionele
bezinningsmoment op 1111 vlak na
dit weekeinde valt en dus voor de
Vlaams nationalisten precies pas in
haar ideeengoed dat zij erfde van de
Fronters
Het weekeinde gnjpt plaats te Merken
velde (Loppem) in een volledig afge
huurd — dus we zitten in een gesloten
knng in konklaaf — heem van de
scouts en van de gidsen W e houden
dne dagen vnj van 5 tot en met 7 nov
Vnjdagavond worden we opgewarmd
met een inleidende film De zaterdag
wordt volledig gewijd aan besprekin
gen in diverse (6) werkgroepen als
daar zijn 1 Relatie tussen Oost en
West 2 Bewapeningswedloop 3 Al
ternatieven voor ons huidig leger 4
Noord Zuid dialoog 5 Geweld bij ont
voogdingstnjd terrorisme 6 Konflikt
model — omschakeling wapenindus
tne — mensenrechten — amnestie'
Zondag een groot debat

Dit IS in het kort de voorlopige inhoud
van het Vredesweekeinde van V U J O
Geïnteresseerde VUJO ers en wie
weet V U ers kunnen steeds inschnj
ven via DB leden of rechtstreeks langs
het Nationaal Sekretanaat van V U J O
tegen de bescheiden som van 550
frank Er wordt nu al flink gewerkt aan
een lijvig dossier dat vooraf al kan
ingestudeerd worden (dvsdc)

EHBO-kursus
te Brugge
Het Vlaamse Kruis start op donderdag
7 oktober 1982 om 20 u in de Hoefij
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 wordt

IN DE GROENE POORT

Einiol Witm<innstraat 36
Schaarbeek
Tol 02 734 5609

Dorpsstraat 31 1686 Gooik
Tel 02 532 5481

Levoit kwaliteitbkoffie bij u thuis'

Tower Bridge
O p 5 mm van Heizelpark
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort
Hoidobaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40
Flest zondag gesloten Hotel open
Tijdens de week suggesties van de chef t spijskaart
Open alle dagen
maaltijdchecks

Banketbakkerij
ANTWERPIA
Gerddrdsl)ergsebtraat 38 Dr V a n De Per'»lei 51
9300 A A L S T
CORGERHOUT
M a u n t s GOSSYE
J o o s t GOSSYE
Tel 053 21 35 33
Tel 0 3 / 2 3 6 5 6 5 4

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

Elie van Laere
en f^^arcella Naessens

Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafeicjcriof
S( hild(>rslr<iat 33
2000 Antworp(>n
Tel 03/237 45 72

Voor een lekker etentje
in een gezellige sfeer

Eethuis 't Voske
Verberlstraat 145 147
2 ' 2 0 Schoten 0 3 / 6 5 8 4 1 7 6
WIJ verzorgen al uw feesten

AfscheidsfuifMarc en Linda
in het Vlaams Huis
Het IS haast niet te geloven Mare en
Linda hebben er al twee jaar opzitten
met het uitbaten van het Vlaams Huis
het Izegems VU lokaal Ze worden nu
opgevolgd door Pol Heidenbergh

Lokaal van de Volksunie

Hotel-restaurant-pub

9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
0 5 2 ^ 2 3246

Lokaal
,T SCHUURKE'

Welkom

Koffiebranderi)
SANO

i^rt ^alinsïjui»

poggenpohl

Tel 014 51 21 48
Sluitingsdag maandagavond
dinsdag

Wijnimport HERMAN
Douane
stapelfiuis
Menenstraat 376
WFVELGEM
Tel 056 41 29 22
056 41 81 68

^

Lokaal Volksunie
Gonirode Heirweg 49
9230 Melle
Tel 091 30 06 53

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

Keerbergen

Tel 0 1 5 - 5 1 6 6 5 4
S p e c i a l i t e i t P a l i n g in 't G r o e n
E i g e n a a r - u i t b a t e r M a n n a en K a m i e l D e R o o v e r - V a n W e s e mael
Volksunielokaal Woensdag gesloten

BROOD -

BANKETBAKKERIJ -

LAS AT SPECIALITEIT

DOOPSUIKER

Tel. 521.14.40
GELEGENHEIDSGEBAK

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

Om het met nu woordePl te zeggen
Na twee jaar hard werken Na twee
jaar ambiance (enz enz > Na twee jaar
dolle toeren
geven Mare en Linda
een daverende afscheidsfuif op vrij
dag 1 oktober vanaf '20 u In het
Vlaams Huis natuurlijk i

Rouwkleding voor
DAMES EN HEREN

VU-fietseling in Izegem op 2 oktober
Het Izegemse V U bestuur organizeert
op zaterdag 2 oktober (samenkomst
om 13 u 30 aan het Vlaams Huis) een
Izegemse fietseling
Alle kandidaten hun echtgenoCo)t(e)
en kinderen maar ook WIJ lezers en
V U leden worden er verwacht met de
fiets
Met een rustige fietstocht door de
stad willen we duidelijk maken 1) dat

Izegem dringend behoefte heeft aan
van het overige verkeer afgecheiden
fietspaden 2) dat m de voorbije 20 jaar
niets gedaan is voor de fietsers 3) dat
de fietser ook nog rechten heeft 4)
dat de fiets een volwaardig milieu
vriendelijk en gemakkelijk vervoermid
del IS dat ideaal is voor in de stad
Het bestuur rekent op U
Niemand mag ontbreken'

EHBO-kursus Vlaamse Kruis te Oostende
Succes Kleding
Meyers
Boomsesteenweg
Aartselaar

Voor de tiende maal richt 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 Dominikanen
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 verknjgen bij Roger Denijs
Azalealaan 6 te 8400 Oostende
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Ontmoetingscentrum 't Moleken vu-iijst Zomergem
te Moerzeke: 1 jaar jong!
Het eerste jaar Moleken zit er op Tijd
om eens in het verleden te kijken om
op deze manier de aktiviteiten naar de
toekomst toe te plannen Er zijn een
aantal fijne avonden geweest met onderwerpen die echt insloegen
Vooreerst zijn er de etentjes geweest
die in ieders smaak vielen We zullen er
ook volgend jaar zeker mee doorgaan
(en weer alles aan inkooppnjsO
Ons Moleken is echter geen restaurant W e mikken wel iets hoger Daarom gaan we trachten in de loop van
het voorjaar een paar hoogstaande
aktiviteiten te plannen
Z o was er op 24 september al een
licht-klassieke muziekavond Ook gaan
we trachten Willy Kuypers eens naar
Moerzeke te halen Een man met een
hart en met een onbegrensd idealisme
Onderwerpen als Polen, Zuid-Amenka
en Baskenland zijn bij hem geen literatuur HIJ heeft het allemaal zelf beleefd

Wondelgemse
2-daagse uitstap:
een sukses
De jaarlijkse uitstap van VU-Wondelgem mag weer een sukses worden
genoemd Een volle bus. met vele
vertrouwde gezichten, bewijst dat wij
hier een traditie aan het opbouwen
zijn Het toeval wou dat onze reis naar
Luxemburg en Trier kort voor de
verkiezingen komt Onze Wondelgemse kandidaten waren dan ook
van de partij Lucien De Spriet gemeenteraadslid in groot-Gent en de
4de kandidaat. Chris Erauw. Cecile
De Bock-Weyts en Carlos De
Muynck (respektievelijk 40ste 41ste
en 42ste kandidaten) fungeerden als
voortreffelijk uithangbord van onze
afdeling
Een ongewoon zonnig weer. een gesmeerde organizatie en een vlotte en
dienstvaardige chauffeur droegen zeker bij tot het welslagen van onze
jaarlijkse onderneming De namiddag
in Luxemburg-stad en de rondleiding
langs het Romeinse en middeleeuwse
Trier, beschreven in een door onze afdeling zelf opgestelde folder, hebben
de deelnemers zo geïnteresseerd dat
er al afspraken werden gemaakt voor
volgend jaar Dat wordt dan meteen
de zevende reis van VU-Wondelgem

VU-Brakel danst
naar 10-10
Dokter Lieven Bauwens en zijn medekandidaten nodigen ten dans op zaterdag 2 oktober om 21 u in zaal Ceres.
Neerstraat 8 te Brakel CNederbrakel.
tegenover de kerk) Voor de muziek
zorgen de stuif-in-show van Radio
West en de gastvedette Jerry Blondel
Brakel komt als enige afdeling in het arrondissement Oudenaarde met een
echte VU-lijst op en dit ondanks de tegenkandidatuur van onder meer een
De Croo en een sterke CVP-afdeling
Het wordt dus een bikkelharde kiesstnjd.
Help ons om een behoorlijk resultaat
te boeken op 10 oktober' U kan dit
doen door uw aanwezigheid op ons
verkiezingsbal I Bij voorbaat een hartelijk welkom aan iedereen
De 20 van 13

vu-lijst
Wachtebeke
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mare Van Grambergen
Jozef Kinget
Hoedemakers Vande Voorde Roza
Wim Pollet
Georges Bouchier
De Meester-De Bock Jeanne
De Pauw-Polfliet Cecile
Guido Van Branteghem
Andre De Winne
Willy Vande Craen
De Fleurquin-De Vos Georgette
Willy Cleemput
Brunson-Delsael Liliane
Amede De Kerpel
Daniel Vande Casteele
Geert Blaton
Delen-Vanden Boom An
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Uok een avond over de Vlaamse
problematiek zal zeker belangstelling
wekken
Verder zullen enkele programma's terugkomen zoals onze kwis en onze
barbecue-met-trekzak Er is ook al
door iemand het idee naar voren gebracht een schaakavond en een kaartavond in te leggen Er zijn heel wat
ideeën die kunnen uitgewerkt worden
Je weet dat het Moleken van ieder van
ons IS Daarom vragen we, als je een
idee hebt een aktiviteit een speciaal
kooknummer, houd het met voor jezelf
laat er ons mee van genieten Je hebt
altijd hulp genoeg van vele vrienden
om het te helpen organizeren Op die
manier groeien we verder uit tot een
gezellige Vlaamse nationale vriendenknng Tot spijt van wie het benijdt
Buiten de maandelijkse aktiviteit is ons
lokaal elke vrijdagavond open van 20
tot 24 u Wip gerust eens binnen i
Willy Ost

vu-lijst
Dendermonde
1 Herman Burghgrave (Grembergen)
2 Herman Van den Abbeele (Schoonaarde) 3 Rik Smekens (Dendermonde) 4 Paul Van Damme (Sint-Gillis) 5
Marcel De Bruyn (Oudegem). 6 Mevr
Jeannette Forceville-Van den Broeck
(Baasrode) 7 Victonne Buydts (SintGillis). 8 Lutgart De Beul (Dendermonde). 9 Mevr Goossens-Stobbelaers
(Baasrode). 10 Hubert Baert (Grembergen) 11 Jan Pieters (Appels), 12
Willy Willems (Schoonaarde), 13 Paul
De Visscher (Sint-Gillis) 14 MarieLouise Pieters (Dendermonde), 15 Joseph Mannaert (Sint-Gillis) 16 ManeCharlotte Peels (Oudegem) 17 Ferdy
Willems (Dendermonde) 18 Etienne
De Paepe (Baasrode) 19 Myriam Vernest (Baasrode) 20 Mevr Verhaegen-Van Dievort (Grembergen) 21
Mevr Maria Galle-De Vijlder (Appels).
22 Rika Pauwels (Schoonaarde) 23
Raoul Maerevoet (Baasrode), 24
Mevr Titine Block-Van Kerpel (Dendermonde) 25 Oscar De Groote
(Sint-Gillis) 26 Willy Roels (Oudegem) 27 Lucia De Batselier (Dendermonde) 28 Willy Peels (Sint-Gillis), 29
LOUIS De Smet (Baasrode), 30 Michael Fierens (Grembergen) 31 Wim Decommer (Grembergen) 32 Huguette
Siccard (Grembergen) 33 Frieda Van
der Poten-Van der Zwalmen (Dendermonde) 34 Luc Minsaer (Dendermonde) 35 Agnes Van der Steen (Appels)

Kunsttentoonstelling
te Gentbrugge
De Dr J Goossenaertskring Gentbrugge nodigt uit voor de kollektieve
kunsttentoonstelling die doorgaat op 1,
2 en 3 oktober 1982, in het Dienstencentrum, Braemkasteelstraat te Gentbrugge van 10 tot 12 en van 14 tot
18u
Deze tentoonstelling zal ingeleid worden door journalist Jan D'Haese,
kunstknticus, op 1 oktober 1982 om
20 u, waarna een receptie zal worden
aangeboden
Volgende kunstenaars (schilderijen,
tekeningen, beeldhouwwerk) verlenen
hun medewerking Walter De Dauw,
August Ingelbrecht Hugo Roggeman,
Raymond Dewaegenaere, Joris Matton, Renaat Saey, Gustaaf Dekesel,
Noel Neufcourt Jan Vercuysse. Raymonde Doens, Bartel Ritsen en Knstiaan Verhelt
Uw aanwezigheid zou ons veel genoegen doen
Oswald Van Ooteghem,
gewestelijk sekretans

Sociaal
dienstbetoon
Jan Verniers
Kamerlid Jan Verniers lid van de kommissie van Landsverdediging kan geraadpleegd worden voor
— militieproblemen
— uitstel mutaties, burgerdienst, legerdienst
Jan Verniers Sint-Jansplein 15, 2700
Sint-Niklaas (tel 77627 88)

1 Andre Martens (Zomergem)
2 Jean-Pierre Stampaert (Zomergem)
3 De Meyer Claeys Godelieve
(Zomergem)
4 Wille Van Hulle Jenny (Zomergem)
5 Mare De Jaeger (Zomergem)
6 Daniel Van Lerberge (Beke)
7 Herman De Vleeschauwer (Zomergem)
8 Erwin Wille (Zomergem)
9 Etienne Van Laere (Beke)
10 Gerard Tack (Zomergem)
11 Jean Pierre Trap (Zomergem)
12 Walter Pauwels (Zomergem)
13 Werner Willems (Zomergem)
14 Diane De Muer (Zomergem)
15 Herman De Reu (Zomergem)
16 Willy DHoore (Zomergem)
17 Rene Boone (Zomergem)
18 Maurits Van Landeghem (Zomergem)
19 Albert Lambert (Zomergem)

VU-lijst Üosterzele
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mare Parewijck (Oosterzele)
José De Bremme (Scheldewindeke)
Peter Haesaert (Gijzenzele)
Dora De Moor (Scheldewindeke)
Mare Leus (Oosterzele)
Mare Herreman (Landskouter)
Bart De Mulder (Moortsele)
Daniel Van Heegde (Scheldewindeke)
Knstiaan TJampens (Oosterzele)
Raymond Van Hamme
(Scheldewindeke)
11 Magda Bettens (Gijzenzele)
12 Walter Saey (Moortsele)
13 Nadine De Mol (Oosterzele)
14 Robert Last (Landskouter)
15 Mal-e Van Geluwe (Oosterzele)
16 Monique Fngne (Oosterzele)
17 Andre Van der Sypt (Scheldewindeke)
18 Johan Steenhaut (Scheldewindeke)
19 Marian Van Eygen (Scheldewindeke)
20 Aehiel Van de Putte (Landskouter
21 Hugo Van den Berge
(Scheldewindeke)

VU-lijst Evergem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Paul Van Grembergen (Ertvelde)
Lieve Grypdonek (Evergem)
Paul Van Kerckhove (Sleidinge)
Luk Uyttendaele (Ertvelde)
Maria Debbaut (Evergem)
Herbert Geers (Sleidinge)
Mare Rogiest (Ertvelde)
Antoon Neyt (Evergem)
Mare Taets (Ertvelde)
Roland Bruynbroeek (Ertvelde)
Mare D'Haese (Evergem)
Anny Reyniers (Sleidinge)
Rita De Craene (Ertvelde)
Brigitte Lefevre (Evergem)
Denise Leroy (Sleidinge)
Robert De Pauw (Ertvelde)
Daniel Suttels (Evergem)
Andre Van de Voorde (Sleidinge)
Mare Van Hijfte (Ertvelde)
Alfons Van der Jeugt (Evergem)
Rene Ebo (Sleidinge)
Robert Bekaert (Ertvelde)
Koen Van Ooteghem (Evergem)
Piet Bekaert (Sleidinge)
Roland Ingels (Ertvelde)
Rom Duprez (Evergem)
Marcel Van den Buicke (Sleidinge)
Leonard Van Herreweghe (Ertvelde)
Paul Van Steenberge (Ertvelde)

VU-lijst
Groot-Assenede
1
2
3
4
5
6

Guido De Pestel (Oosteekio)
Raymond Van Goethem (Assenede)
Wilfried Van de Veire (Bassevelde)
Ene Braet (Boekhoute)
Patrick Van de Velde (Assenede)
Braeekman-Himschoot Annie
(Bassevelde)
7 Ronny Cortvriendt (Oosteekio)
8 Willy De Jonghe (Assenede)
9 Fernand Gevaert (Bassevelde)
10 Acke-Van Hoecke Noella (Assenede)
11 Etienne Rawoe (Oosteekio)
12 Guido De Wilde (Assenede)
13 Laurent Van Wynsberghe (Bassevelde)
14 Laurent Coequyt (Oosteekio)
15 Frans Verbeke (Assenede)
16 Chnstiaan De Baets (Assenede)
17 Martin De Roo (Assenede)
18 Noel De Vlaminek (Bassevelde)
19 Van Steenberghe Seynhaeve Angele
(Oosteekio)
20 Raf Baeyens (Asseede)
21 Georges Hamers (Oosteekio)
22 Dumont-Matthys Linda (Bassevelde)
23 Etienne Van de Veire (Oosteekio)
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OOSTVUUNDEREN
OKTOBER
1 AALST Nacht van de Volksunie Onze stad onze gemeenten
sterke bouwstenen voor een Vlaamse staat' Om 20 u 30 in Keizershallen
2 GENT Groot Gents bal van VU-afdeling Gent-Muide en GentBrugse Poort om 21 uur in zaal Kwalidra Momostraat 194 te
Gent Orkest The Hammonds
15

GENTBRUGGE Hobbytentoonstelling ingericht door het EVV in
het Dienstencentrum Ook op 16 en 17 oktober

Fietsen voor een alternatief
gemeentebeleid in Hasselt
VUJO-Groot-Hasselt organizeert op
zaterdag 2 oktober een fietstocht voor
een alternatief gemeentebeleid
O p deze wijze wil V U J O in Hasselt duidelijk maken dat het haar en de V U
menens is met hun eisen voor een
open, verdraagzaam en demokratisch
beleid
Daarom heeft het VU-afdelingsbestuur haar volledige steun aan dit
initiatief toegekend
Het jarenlange hypocriete CVP-beleid
in Hasselt moet gebroken worden V U
en V U J O willen daar een aktieve en
positieve bijdrage toe leveren De fietstocht die daarom georganizeerd wordt
zal binnen een grote ring blijven omdat
het grondgebied van Groot-Hasselt
veel te groot is om het binnen de voor
ons beperkte tijd te bestrijken met de
fiets
Ook leden en sympatisanten van V U
en V U J O uit de deelgemeenten zijn
ten zeerste welkom Het vertrek vindt
plaats om 14 u op het Twee-Torenplein
De aankomst wordt ongeveer anderhalf uur later op de Grote Markt
gepland

„Opbouwen
samen met
VU Herk-de-Stad"
Met deze slogan startten wij onze
verkiezingsstrijd in Herk-de-Stad Voor
de eerste maal in haar geschiedenis zal
een VU-lijst meedingen in onze gemeente Iedereen leek verbaasd toen
V U Herk-de-Stad een volledige lijst
met 21 kandidaten neerlegde op het
gemeentehuis Wij hadden het klaargespeeld'
Op 24 september hadden wij een
eerste meeting in zaal „'t Reehof" te
Schulen waar wij de kandidaten en het
programma voorstelden aan de aanwezigen Onze genodigde, senator P
Vandekerckhove, onderstreepte nogmaals „openheid en vertrouwen", dat in
ons gemeentebeleid zo enorm belangrijk is
Met fiere borst stappen wij naar 10 oktober, op hoop van zege
Lijst VU-kandidaten Herk-de-Stad
1 WilfriedUten,2 Robert Nickmans 3
Laurens Appeltans, 4 Etienne Pollans,
5 Paula Breems-Santermans, 6 Gaston Gijbels, 7 Martha Claes. 8 Claudie
Schepers 9 Henri Troosters-Quintens. 10 Janneke Bosmans 11 Emma
Gevers 12 Bart Raskin. 13 Ludo
Droogmans 14 Omer Vanwing 15
Mathieu Billen 16 Jef Vandereydt. 17
Emiel Vandersmissen, 18 George Pieters-Ector. 19 Jef Boesmans, 20 Paula
Celis. 21 Hilde Vertessen-Vanhumbeeck

De VU-hjst te Hasselt telt 2 aktieve
VUJO-leden Wilfried Remy (21 jaar)
voorzitter VU-jongeren Limburg, op de
7de plaats en Guy Oversteyns (29
jaar) op de 15de plaats
Luc Luwel sekretans van VUJO-Limburg is onze aktieve campagneleider

„Nieuw" in
Zutendaal
Met fierheid en vreugde kondigen wij
de samenstelling van de lijst „Nieuw"
aan bestaande uit Volksunie, Kristen
Demokraten. SP en Onafhankelijke
met partijgebonden kandidaten
„Nieuw" IS een lijst met een jonge en
nieuwe geest van Zutendalers die duidelijk een ander, meer burger-vnendelijk beleid willen Opvallend aan deze
lijst IS het grote aantal vrouwelijke
kandidaten en de leeftijd 3 jonger dan
25, 11 jonger dan 35 en 16 van de 17
kandidaten jonger dan 45 jaar
De Volksunie-kandidaten zijn in vetjes
gedrukt
Harry Vanherf
1 Ryamond Thijs, 2 Simon Janssens
(VU), 3 Harry Vanherf (VU); 4 Karel
Seurs, 5. Eddy GIraerts (VU); 6. Mathy
Schaekers (VU), 7 Angele Fiere, 8
Francis Huygens, 9 Guy Vanderrijken,
10. Peter Housen (VU); 11. Kristina
Olaerts (VU); 12. Rosa Bonsel (VU);
13. Albert Vandereycken (VU), 14
Stefanie Avsec. 15 Martin Van der
Sman, 16 Willy Grommen, 17 Allies
Dirkx

VU-lijst Peer
Aan de gemeenteraadsverkiezingen
van 10 oktober zal de VU-afdeling
Peer deelnemen met een volledige lijst
VU-Peer onder nr 13 met volgende
kandidaten
I Hary Plessers, 2 Paul Claes, 3 Jef
Kesters, 4 Jef Daniels, 5 Mathieu
Daniels, 6 Jaak Boonen. 7 Carlo Vandebosch, 8 Jaak Knevels, 9 Eliza
Cornelissen-Gneten 10 Jan Meurs,
I I Raymond Eerlingen, 12 Luc Kenens. 13 Leentje Wellens-Paesen, 14
Luc Maes 15 Albert Winters. 16 Jos
Van Briel 17 Norbert Mathieu. 18
Jean Keppens, 19 Mathieu Lemmens,
20 Frans Jegers, 21 Willy Ramaekers,
22 Theo Van Gaal, 23 Fons Van Dijk

• Bouwkundig tekenaar, legerdienst net volbracht, voorlopig
werkzaam bij architekt, zoekt gepaste betrekking in Brusselse of
ten westen ervan
Voor inlichtingen zich wenden
tot Volksv Dr J Valkeniers - tel
5691604

LIMBURG
OKTOBER
1 GENK: VU-meeting in zaal Rembrandt. Europalaan, om 20 u 30
1 STEVOORET: VU-bal in Sterhof om 20 u 30 Met D J Happy
Sound
9

KERMT Balfeest van het St-Maartenfonds, om 20 u in zaal Kermeta, Diesterweg Het feest der oud Vlaams-Nationalisten

m

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

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

ANTIEKZAAK
Marcel Asselman

Algemene Bouwondernemingen

Rollebeekstraat 45, 1000 Brussel

Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. 054-41.25.89

Alle werken in marmer en natuursteen.
Open haarden. Grafzerken.

Wij bouwen voor u sleutel op de
deur.

Tel.: 511.61.33

Privé: 569.03.18

Aankoop en verkoop van Hollandse, Luikse en Vlaamse meubelen van de 17de en 18de eeuw.
Kunstvoorwerpen.

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING

PVBA BERT

VAN DER CRUYS

Assesteenvi/eg lOL.Ternat
Tel. 02-582.13.12

Assesteenw/eg 65, TERNAT
Tel. 582.14.41

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

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock

ESOX
STAN PHILIPS

HAGO

Groothandel Hengelsport

Sanitair en plastiek.
Merchtemsestvi/g. 36,
1810 WEMMEL
Tel. 460.04.10

Import - Export

VERVOERVERHUIZINGEN

VECOVEN Jozef

Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 21.08.96

poggenpohi
e.a. moderne of massieve
KEUKENS
Küchen-Zentrum
Belgiëlei 66.
2000 Antwerpen
Tel:. 03/230.07.72

KLEDING LENDERS

Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel.: 03/353.70.39

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel. 015-71.12.40

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

MEUBELEN MOENS

TETRONIC

Markt 28
TERNAT
Tel. 582:10.55

vervaardigt en plaatst elektronische

Zondng en rTi.i.indog gesloten

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

Van d. Branden pvba
Wuitenslaan 39, 9160 Hamnne
Tel. 052-47.88.09
Gratis voorstudie en prijsofferte.

B + M
Bouwpromotoren
en daktimmerwerken

Tel. 054-33.0687

Oames-, heren- en kinderkleding.

Georges DE RAS pvba
Autocars, autobus,
ceremonjewagens,
begrafenisonderneming

ALARMSYSTEMEN

Guide NUYTTENS
Specialist primitief stijlmeubelen en modern

Zaadhandel

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

Hoogstraat 20
LEDE
Tel. 053-21.36.36

lustrerle

Oostvaartdiik 60
1850 GRIMBERGEN
Tel. 02-251 11 36

P.V.B.A. ORGANI-COMP

PVBA DE MOOR-LATEUR
EN BROEKEN

mare
de vriésè

moeilijke maten,/
akkundige retouche
wcctferklccriaakcr

D

WOENSDAG GESLOTEN

Gasthuisstraat 42B
1760 ROOSDAAL

Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen
Tel. 02-268.14.02

Tel. 091-62.51.42.

TEL. 051/11.26.29

van het goede meubel

Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel.: 03/235.65.75

PELGRIM 9
9258 SCHELDEWINDEKE

IEOPOIOII-UAN:205
8 4 M OOSTOUINKERKE

De prijsbreker

DE CRAEN ROM pvba

Laadruimte van 30 tot 50 mS

Longtinstraat 126, 1090 Brussel
Tel. 426.19J9

Littoral

' ^ uitgebreide lieus bemeubelde villa's - appart. - en studious
in alle prijsklassen alles inbegrepen
vraag gratis halalogus met loto's

Open vnn 10 tot 19 u 30

Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel. 02-478.19.93

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

[MË

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN
Tel. 03/236.45.31

TEL 014-21.12,07.
FRAIKINSTRAAT 20,
HERENTALS

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

VAKANTIE
AAN ZEE
TE
OOSTOUINKERKE

bar. ruzetlelddn 56c brugge
060/35/4 04 .
baan brugge horlrijk

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsstichtingen.
Over het ganse land.

it'-inTi'-ti

li.ti.,l...l..',J..,',JiI.«l.'^.'U:'JJ'i;»I.IH.H'

Alle voorNand- en tuinbouw.

GELD

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

onmiddellijk te bekomen

SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van het vak

bij
Frans VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, ERPE
Tel. 053-21.29.11 en 053-2127 57.

Z0€K€RC1^
• 19-jarlge sanitaire en gezinshelpster zoekt betrekking Brussel of ten westen ervan. Voor inl.
tel. Volksver! Dr. J. Valkeniers.
569.16.04C02).
• Jonge dame. licentiate aardrijkskunde, zoekt een passende
betrekking.
Voor inlichtingen zich wenden:
O. Van Ooteghem, senator, A.
Lonquestraat 31,9219 Gentbrugge, tel. 091-30.72.87.

Drukkerij A.D.B.
Kerkstraat 222
Grimbergen-Humbeek

ADOLF CLAES EN ZONEN
Kerkweg 8,
1760 Roosdaal-Stnjtem

Alle drukwerken

Tel. 054-3337 56

Tel. 02/269.50.80

n.v. de winne - uyttendaele
handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomsiagen

<E^^
-^-^

STUDIO
DANN

02-4286984
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

VIDEO-MASTER
PVBA

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

TECHNICUS
MARC UYTDEWILGEN

TV- en VIDEO-SPECIALIST
Generaal Lemanstraat 29
2000 ANTWERPEN

migrostraat 24, 9328 dendermonde - schoonaarde
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16
• Regentes lichamelijke opvoeding en licentiaat wiskunde met
aggregatie voor het H.S.O. zoeken allebei werk in of net buiten
Brabant Voor inl. tel. Volksvert
Dr. J. Valkeniers. (02)569.V6.04.

Kollegestraat 33, 2400 MOL
014-31.13 76

TeL 03-216.34.16
• Vlaming verhuurt te Brussel
twee grote gemeubelde studentenkamers elk voor 2 personen in
Gallaitstraat 99 te Schaarbeek
(omg van Soc. School, Poststr
St.-Lukas, VI. Ekon. Hoge School;

Techn. Inst. Kard. Mercier; Muziekkonc.) Pnjs 5.900 fr. (cv.,
elektr., w -(- k. water, frigo inbegr). Bevragen bij Lammens,
Hoogstr. 106, 9308 Hofstade
(Aalsü.
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Mensen van bij ons

Pater André Vanderjeugt:

„Hoe wil je de wereld verbeteren
indien je niet aan politiek doet?"
Tengevolge van gruwelijkheden en massamoorden elders in de wereld is het lot
van de Guatemalteekse bevolking uit het „grote wereldnieuws" verdwenen De
werkelijkheid is er evenwel
niet minder afgrijselijk op
geworden. Vooral het jongste verslag van de Pax
Christi-onderzoekskommissie is verbijsterend. Omdat
óns volksnationalisme over
de grenzen reikt en wij elke
schending van het volkerenrecht en de individuele rechten van de mens (waar ook
ter wereld) aanklagen publiceren wij dit getuigenis. Wij
hadden een gesprek met pater André Vanderjeugt
André Vanderjeugt, geboren
in 1933 in de Westhoek, trad
binnen bij de kongregatie
der Paters Scheutisten in
1953, en werd zes jaar later
tot priester gewijd. Van 1960
tot 1975 werkte hij als missionnaris in het vroegere
Kongo, het huidige Zaïre
(waar het met de mensenrechten
ook
rampzalig
slecht is gesteld; zie onze
bijdrage van vorige week).
Van 1976 tot 1980 verbleef
Vanderjeugt in het Middenamerikaanse land van de
Maya's Guatemala. Nadien
was hij nog een tijd aktief in
de Verenigde Staten en
thans verblijft hij in Vlaanderen. „Mijn missioneringsopdracht ligt nu hier... deze
is minstens even nodig als
in Guatemala', voegt hij eraan toe.
Via allerlei kanalen onderhoudt hij nog intense kontakten met konfraters ter
plekke, en zeer geregeld
komt hij aan huis bij de
familieleden van de reeds
maandenlang „verdwenen"
Serge Berten.

Hoop

WIJ: Hoe is de toestand vandaag
in Guatemala?
Vanderjeugt: Ach, ik vind geen
woorden meer voor de situatie in
dit land Het is de jongste maanden enorm veel verslechterd Er
heeft zich een eskalatie van het
geweld voorgedaan De meeste
informatie krijgen wij via de pers
en van vluchtelingen in Mexico
Via brieven vernemen wij weinig
over de ware omvang van de
tragedie Dit houdt immers een te
groot gevaar in voor de schrijver
De beelden die men nu geregeld
ziet over Libanon, zijn daar echter
dagelijkse werkelijkheid Het is onvoorstelbaar
WIJ: Waarom moeien de Verenigde Staten zich zo intens met
dit konflikt?
Vanderjeugt: Voor de VS zijn er
slechts twee mogelijkheden
ofwel
het korporatief kapitalisme ofwel
het staatskapitalisme
Zij zien
geen tussenoplossingen en hebben voor het eerste gekozen De
VS beschouwen gans Centraaten Zuid-Amenka als hun achtertuin, waarbij El Salvador zowat het
testpunt IS van de konfrontatie
tussen leger en oppositie Sinds

kort leveren de VS zogezegd
geen wapens meer Althans niet
direkt Alles gebeurt via een omweg, nl via Israel Uitecaard zijn er
„advizeurs" m Guatemala En tijdens de vakantie van het Amerikaanse kongres (=
volksvertegenwoordiging)
besliste Reagan
om toch maar opnieuw oorlogsmateneel te leveren Ik moet u er
overigens op wijzen dat bij de
bestrijding
van de
zogeheten
guerrilla precies dezelfde metodes
worden toegepast als de Israeli's
nu doen in Libanon
Biologische
oorlogvoering bijvoorbeeld
Vóór
de Falklandknsis waren er ook
Argentijnse specialisten in Guatemala De Argentijnen zijn immers
nogal onderlegd in het opdoeken
van klandestiene
verzetsbewegingen Die Argentijnen waren immers meesters in het toepassen
van nazistische
folterpraktijken
Ook daarin is nu verandering gekomen Geen verbetering evenwel Voordien folterde men de
gevangen genomen
slachtoffers
en nadien vermoordde men hen
Nu treedt men geraffineerder op
na foltering geeft men de betrokkenen een hersenspoeling (klinische marteling) zodat men nadien
de slachtoffers dingen kan doen
zeggen die de beulen willen Vandaar dat ik mij met durf uitspreken
over het lot van de verdwenen
Serge Berten Vroeger zou ik alle
hoop omtrent zijn leven opgegeven hebben, terwijl het nu best
mogelijk is dat hij straks weer
ergens opduikt

Volkerenmoord
WIJ: Is er vanuit België, en meer
bepaald van op het ministerie
voor buitenlandse betrekkingen
(o.l.v. CVP-minister Leo Tindemans) genoeg diplomatieke druk
uitgegaan'
Vanderjeugt O, ik geloof met dat
zijn tussenkomst veel heeft uitgehaald Bovendien veegt de Guatemalaanse regering daar schoon
haar voeten aan De echte vraag is
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wat ginder gebeurt ook hier kan
gebeuren Zij die in Guatemala de
lakens uitdelen zijn dezelfden als
ZIJ die het hier doen Reagan komt
ons toch zeggen aan wie wij mogen materialen leveren In plaats
van die negatieve, angstige houding ten aanzien van het kommunisme zouden wij ons beter afvragen hoe WIJ, in samenwerking met
hen, een nieuwe,
rechtvaardigere
wereld opbouwen
Want, terwijl
Reagan ons verbiedt een aardgaskontrakt met de Sovjets af te
sluiten leveren de VS toch maar
graan aan de USSR
De verantwoordelijkheid
van het
Westen voor wat in Midden-Amerika gebeurt is groot Wij moeten
alle mogelijke druk uitoefenen opdat de „Holocaust" daar ophoudt
En dat wij niet afkomen met de
dooddoener dat „wij het met geweten hebben" Wij kunnen ervoor zorgen dat het imperialisme
daar ophoudt Meewerken afti de
Westerse vredesbeweging
is in
dit verband een grote uiting van
solidariteit Ook dat heeft te maken met de strijd van het volk van
Guatemala

Beelden uit vluchtelingenkampen in en rond Guatemala. Zelfs
daar is men niet veilig- Er
bestaan getuigenissen van kannibalisme door de regeringstroepen.
voor België hoe vér gaat onze
solidariteit met de gewone man in
dat land'' Ofwel houdt men die
schandalige
wapenhandel
aan
(waar het voor België eigenlijk om
draait) en steunt men dus zo'n
regimes, ofwel durft men konsekwent handelen en stopt men de
export van wapens (en komen er
in ons land nog een pak werkzoekenden bij) Maar, dat zou tenminste eerlijk zijni
België overtreedt ook de wettelijke gedragskode die stelt dat wij
geen wapens mogen leveren aan
staten-in-konflikt Maar bij de betrokken Belgische diensten is men
blijkbaar niet overtuigd van het feit
dat daar een heus konflikt bestaat
WIJ: Hoe ziet u dan een mogelijke aktie vanuit het Westen om
die volkerenmoord daar te stoppen?
Vanderjeugt^^/yns inziens is een
oplossing de internationale afzondering van Guatemala
Gewoonweg weigeren nog langer handel
met dat land te voeren En dat zal
de regering van dit land pas echt
voelen Zo is het toerisme de
voorbije jaren totaal ineengestort
Begrijpelijk
Maar dit heeft hen
biezonder raak getroffen
Ook
moeten de mensen hier inzien dat

WIJ: Welke is hierbij de rol van
de kerk?
Vanderjeugt: De rol van de basiskerk IS zeer belangrijk Sinds het
jongste
Vatikaans Koncilie bedoelt men terecht met „kerk" het
Godsvolk dat een opdracht te'
vervullen heeft Het
opbouwen
van het rijk Gods en de kreatie
van een menselijke wereld Hoe
bereiken wij dif De priesters en
bisschoppen
moeten
profetisch
zijn, die aanklagen en verkondigen Het volk past dit, samen met
hen, toe Nu kan men dit doen
door ofwel de bestaande strukturen stilletjes aan te hervormen,
ofwel kan men revolutionair nieuwe strukturen in de plaats stellen
Soms IS de reformistische aanpak
beter in een bepaalde situatie Ook
de paus neemt een dubbele houding aan in dit verband Maar, hoe
wil je de wereld verbeteren indien
ie met aan politiek doet'' Dat doet
de kerk toch ook, en terecht, in Polen'' In Guatemala is de profetische rol van de kerk ver uitgespeeld Nü moet men het werk
afmaken en het rijk Gods opbouwen De hoop en de bewustwording onder de gelovigen zijn aanwezig, nu moet men daadwerkelijk
aan de slag

„Missing"
Tot slot van dit onderhoud vertelde pater Vanderjeugt ons nog
dat zij die willen aanvoelen hoe
de toestand In Centraal Amerika
vandaag is, misschien wel het
best de film „Missing" gaan bekijken. Maar met die wetenschap, dat de werkelijkheid nog
veel erger is!
(pvdd)
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