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MIaams Nationaal l4/eekblad 

10 oktober'82: 
Ook de Belgische regering 

zal over een VU-overwinning niet kunnen heenkijken. 

De volle waarde 
van een Vlaamse stem 

Sinds maanden voorspellen alle opiniepeilingen steevast 
verlies voor de regeringspartijen en een vrij spectaculaire 
winst voor de Volksunie. Wat onszelf betreft, we laten graag 
de opiniepeilingen voor wat ze waard zijn en we kijken vol 
vertrouwen uit naar de resultaten van de échte opiniepeiling: 
de verkiezingen van volgende zondag. 
Op het gedrag van de regeringspartijen — die vrijwel 
permanent de kiesintenties laten onderzoeken — hebben de 
opiniepeilingen echter duidelijk een weerslag. In het vooruit
zicht van eventueel verlies verkondigen zowel de Twee 
Kerken- als de Napelsstraat, dat de gemeenteraadsverkiezin
gen niets, maar dan ook niets met het nationale beleid te zien 
hebben. 
Het volstaat om de situatie even om te draaien. Indien de CVP 
en de PW volgende zondag winst zouden scoren, dan zou op 
verkiezingsavond zelve het tv-scherm en de volgende ochtend 
de kristen-demokratische en liberale pers bol staan van 
trotse titels over de massale goedkeuring die het regerings
beleid gekregen heeft van de bevolking. 
De opiniepeilingen, die een duidelijke winst voor de Volks
unie voorspellen, hebben een dergelijke sterke invloed op het 
gedrag van de regeringspartijen, dat zij in deze laatste faze 
van de verkiezingsstrijd de Vlaams-nationale partij als hoofd 
van Jut hebben gekozen. Geen enkele stoot is hierbij gemeen 
genoeg, geen enkele slag te laag. Het is spijtig dat het CVP-le-
denblad „Zeg" niet in alle brievenbussen van Vlaanderen 
komt: meteen zouden alle Vlamingen weten, met wat voor 
platvloerse demagogie mensen gelijk Schiltz en Anciaux te 
lijf gegaan worden. Het hoof dtema van de roddel- en leugen
campagne wordt gevormd door de „monsterakkoorden" die 
de Volksunie zou afgesloten hebben. 
Om maar te zeggen dat de laatste loodjes van een verkie
zingscampagne zwaarst wegen bij degenen, die vrezen zon
dagavond lood in de benen te zullen hebben! 
De honden bassen, de karavaan trekt voorbij. Wij hebben 
geen enkele moeite om nogmaals ronduit te stellen dat de 
verkiezingen van 10 oktober een dubbele betekenis hebbent 
een gemeentelijke én een nationale. 
Wat de gemeente betreft bewijst de Volksunie sinds jaren dat 
zij het programma heeft én de mensen om - vanuit meerder
heid of oppositie — haar eigen onvervangbare inbreng te 
hebben. Het is daarenboven onze uitgesproken wil én onze 
plicht, in Vlaanderen zoveel Vlaams-nationale politieke 
macht op te bouwen, dat de Vlaams-nationale faktor een be
stendige, steeds groeiende en definitief beslissende invloed 
kan uitoefenen. Politieke macht en invloed moeten steunen 
op een breed platform, worden opgebouwd van aan de basis: 
in de gemeenten. Een sterke bond van Vlaams-nationaal 
bestuurde of meebestuurde gemeenten is een stevige bouw
steen voor de Vlaamse staat 
Daarenboven zal geen enkele regering naast een Volksunie
overwinning kunnen heenkijken. ledere stem die volgende 
zondag uitgebracht wordt op VU-lijsten of -kandiedaten, 
krijgt haar volle Vlaamse waarde en haar onmiskenbare 
Vlaamse betekenis, ook op nationaal vlak. Het volstaat eens 
te meer, de situatie even om te draaien. Een eventueel verlies 
van de Volksimie zou een vrijgeleide betekenen voor degenen 
die verder willen gaan met het verkwanselen van Vlaamse 
miljarden, voor degenen die de zoveelste brandschatting 
door Cockerill-Sambre willen inwilligen, voor de karakterlo
zen die al te graag in alle stilte zwichten voor iedere Waalse 
chantage. 
Wij bekennen ronduit, dat wij 10 oktober beschouwen als een 
belangrijke tussentijdse verkiezing in een uitzonderlijk be
langrijke faze van het politiek leven in dit land. 
Wij hopen uit de grond van ons hart dat de Vlaamse kiezer 
volgende zondag een onmiskenbare verwittiging zal geven 
aan de verkwanselaars van onze welvaart, aan de graaiers in 
Vlaamse spaarpotten, aan de demagogen die boven hun 
stand regeren terwijl het land, en Vlaanderen tweemaal, uit
gezogen wordt tvo 

Foto van de week 

De Catalaanse en de Vlaamse ministers van Financiën Trias Fargas en Hugo Schiltz, omgeven door 
kabinetsmedewerkers en ambtenaren-generaal, ondertekenden verleden vrijdag in het Paleis van de 
Generalitat te Barcelona het slotprotokol, na de vruchtbare officiële Catalaans-Vlaamse ontmoeting. 

Schiltz in Barcelona 

De betekenis van een bezoek 
Op uitnodiging van zijn ambtsgenoot de Catalaanse minister van 
Financiën Ramon Trias Fargas, heeft minister Hugo Schiltz vorige 
week een vierdaags officieel bezoek gebracht aan Barcelona. Beide 
ministers en hun respektieve delegaties, samengesteld uit kabinets
leden en ambtenaren-generaal, hebben tijdens een aantal werkverga
deringen vooral gepeild naar de mogelijkheden van rechtstreekse sa
menwerking tussen Vlaanderen en Catalonië. De werkvergaderingen 
werden gehouden in de zetel van de Catalaanse regering, het Paleis 
van de Generalitat te Barcelona. Ze werden verleden vrijdag besloten 
met de plechtige ondertekening van een protokol door de beide 
ministers, waarin het belang van deze eerste inter-regionale bijeen
komst wordt onderstreept en waarbij uitdrukking gegeven wordt aan 
de wil om de uitwisseling van ideeën en informatie in de toekomst 
regelmatig verder te zetten en door te trekken naar het konkrete vlak 
van ekonomische en commerciële samenwerking. 

De bijeenkomst te Barcelona mag 
om meer dan één reden een baan
brekende gebeurtenis worden ge
noemd. Het is de eerste keer dat 
ministers van Europese regio's, die 
zfch op de weg naar meer autono
mie bevinden, rechtstreeks onder 
mekaar overleg plegen, met voor
bijgaan aan iedere centrale betut
teling. Noch Buitenlandse Zaken 
in België noch Madrid waren op 
enigerlei wijze betrokken bij het 
initiatief. Dat de Catalanen dit his
torisch feit op zijn juiste waarde 
hebben geschat, bleek onder 
meer door de — onverwachte en 

in het protokol niet voorziene — 
ontvangst van de Vlaamse delega
tie door president Jordi Pujol, 
voorzitter van de Generalitat Ook 
vanwege de Catalaanse zaken- en 
financiewereld — die in Spanje 
toonaangevend is — was er heel 
wat belangstelling, wat o.m. bewe
zen werd door de receptie die de 
Barcelonese Kamer van Koophan
del aanbood in de historische 
Casa de la Llotja. Minister Schiltz 
maakte overigens van deze en 
andere gelegenheden gebruik om 
de idee van de DIRV (Derde In
dustriële Revolutie in Vlaanderen) 

te promoveren, zodat Catalonië 
alvast in mei volgend jaar op de 
DIRV-dagen aanwezig zal zijn. 
Ook met vertegenwoordigers van 
het Vlaannse bank- en bedrijfsle
ven In Catalonië en Spanje voerde 
minister Schiltz gesprekken. Het 
officiële bezoek uit Vlaanderen 
steekt de Catalanen alvast een 
hart onder de riem. De (overigens 
nóg beperkter dan de Vlaamse) 
Catalaanse autonomie is een pril 
plantje dat pas ontloken in een na 
dertig jaar Franco-bewind verdor
de grond, nu stevig wortel schiet 
maar nog altijd weggevaagd kan 
worden door een Madrileense 
windhoos. Kenschetsend voor de 
situatie die in Spanje vandaag 
heerst was de ontdekking van het 
zoveelste militaire putschplan net 
op het ogenblik dat de Vlaamse 
delegatie te Barcelona was. 
Het IS niet toevallig dat dit eerste 
rechtstreekse Europees Inter-re-
gionaal officieel gesprek beider
zijds gevoerd werd door nationa
listen, met mekaar verbonden 
door de federalistische gedachte. 

(lees door biz. 9) 



m Brieven 

„STEM GERUST VOOR EEN 
KAV-ACW-VROUWr 

Onder deze titel wordt in het maand
blad „Vrouw en wereld" (september 
1982, nr. 9) van KAV, nuttige informa
tie verstrekt over de komende ge
meenteraadsverkiezingen van 10 ok
tober a^. Nuttige informatie, zeg dat 
wel! Ik citeer even uit bewust artikel 
ondertekend door Simonne Creyf van 
de studiedienst KAV. 
„KAV is geen politieke partij, en KAV 
doet niet rechtstreeks aan politiek. 
Maar KAV is een deel van het ACW, 
dat wel aan politiek doet Het ACW 
heeft eigen kandidaten — mannen en 
vrouwen — die het ACW-programma 
verdedigen. Ze zijn terug te vinden op 
de CVP-lijsten." En verder in het artikel 
wordt bewuste oproep klaar en duide
lijk aangevuld met: „-. Geef hen dus je 
voorkeurstem." 
Graag enkele bedenkingen hiertiij: ik 
vraag me af of alle KA V-leden deze 
manipulatie zo maar slikken?; KAV-
leden die kandidaat zijn op een niet 
CVP-lijst worden dus als niet volwaar
dige KA V-leden beschouwd?; Is men 
alleen volwaardig lid van KAV als men 
CVP stemt?; Zou het niet veel eerlijker 
en kristelijker zijn als ook KA V-kandi
daten, voorkomend op andere lijsten 
evenzeer gesteund werden? Ook zij 
proberen, in soms moeilijkere omstan
digheden, die „K" te beleven (Ik spreek 
uit ervaring als godsdienstleraar in het 
rijks- en gemeentelijk onderwijs!); Dat 
betekent dus o.a dat KA V-leden die 
Vlaams-nationaal en kristelijk denken 
het niet waard zijn gesteund te wor
den? 
Dat niet alle KAV-leden het eens zijn 
met de stelling verdedigd door hun 
vereniging, bewijzen wel duidelijk vol
gende cijfers uit een studie van socio-
ioge en LUCprofessor Mieke Van 
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Haegendoren, verschenen bij het 
CRISP (uit „Het Nieuwsblad" van 25-
26 september 1982. Interview met M. 
Van Haegendoren afgenomen door 
Martin (Doenen, dat verscheen onder 
de titel in voornoemde krant: „Wie 
eigenlijk bepaalt 't maatschappelijk le
ven". Het handelt over de situatie in 
Limburg): 
„.. Wat de vakbonden betreft blijkt 
70,90 % een ACV-lidkaart te hebben
de <5VP behaalde bij de verkiezingen 
van 8 oktober 1981 slechts 40% van 
de stemmen-" 
Dan vind ik de houding van de Christe
lijke Centraie voor het Personeel van 
het Technisch Onderwijs toch heel 
wat logischer en eerlijker (CCPTO). Zij 
laten tenminste hun ledenblad „Brand
punt" met verioederen tot een partijdig 
verkiezingsblad I 

W.R^ Neeroeteren 

FLAMINGANTEN 
EN TAALSTRIJD 

Zowel in Vlaanderen als in Brussel zijn 
er nog altijd mensen die blind en doof 
schijnen te zijn voor het agressieve 
kultuurimperialisme der frankofonen. 
Er zijn er zelfs die niet willen of kunnen 
begrijpen dat er van langs om meer 
Vlamingen zijn die hun piëteit en ver
bondenheid met hun land willen uit
drukken in hun eigen taal, in hun 
liederen of zelfs bij verkiezingen-
Denken die mensen wel daaraan dat 
als wij ons hier nu in onze eigen taal 
kunnen bewegen in een maatschappij 
die — tegenover vroeger — al enigs
zins komfortabel is geworden in onder
wijs, leger en gerecht dit de vrucht is 
van generaties strijd der flaminganten 
die „geknokt" hebben, maar ook vaak 
gekraakt werden? 

Zo werd door de taalwetten die zij wis
ten door te drukken, de verbastering 
van ons volk verhinderd en een einde 
gemaakt aan de kolonizatie van Vlaan
deren, want zonder de taalstrijd zou er 
al lang geen sprake meer geweest zijn 
van het Nederiands in Vlaanderen! 
Ik denk dat het goed zou zijn als we 
daaraan wat meer zouden denken — 
óók bij de komende verkiezingen! 

G.V.M, Eupen. 

HULP AAN DE 
TRADITIONELEN 

Nu niet naar de stembus voor een 
gevallen (nog nieO regering, maar voor 
de zesjaariijkse gemeenteraadsverkie
zingen. Ook deze verkiezingen zijn 
voor Vlaanderen en onze Vlaamse 
mensen, maar ook voor do Volksunie 
zeer belangrijk. Weer kunnen we een 
beetje sterker worden om ons volk 
beter te helpen door in meer gemeen
ten mee te besturen in de volks-
nationale richting (Vlaams, sociaal en 
federaaD. Daar is echter een zaak die 
ik met kan begrijpen, dat is dat het 
Vlaams Blok nog steeds opkomt Ik 
kan begrijpen dat men een nieuwe 
partij wil oprichten in tijden van twijfel, 
maar indien men dan ziet dat alles zich 
weer ten goede keert dan vind ik dit 
niet meer nodig. Zonder de VU en 
haar voortdurende druk op de andere 
partijen stonden we nergens. Let well 
Ik geef iedereen het recht een partij op 
te richten die dit nodig vindt maar 

wanneer men een splinterpartij blijft in 
stand houden en het enige mogelijk 
Vlaams alternatief in de wielen rijdt 
dan helpt men CVP, P W en SP Ik 
hoop dat onze Vlaamse mensen wel 
zullen weten wie hun belangen zal 
blijven verdedigen en dit al ruim 25 
jaar. LP., Gent 

NIEUWSOORTIGE 
FLAMINGANTEN 

Als regelmatig lezer van „Het Laatste 
Nieuws"las ik in di t blad van 24 sep
tember dat de P W „van niemand 
lessen in VlaamsgezindhekJ te ontvan

gen heeft". Een Vlaamsgezinde partij 
die uit kiesbelang op haar verkiezings-
lijsten van 10 oktober as. te Gent 
franskiljonse kandidaten opneemt 
Laat ons lachen! 
Als 76 jarige oud-Daensist wil ik de 
nieuwbakken voorzitter-filozoof van 
de o zo Vlaamsgezinde P W het ge
heugen wat opfnssen en hem verwij
zen naar het Belgenland van 1830 toen 
de eerste fransdolle t>ewindslieden 
(katdieken en liberalen) verklaarden: 
„La BelgKjue sera latine ou ne sera 
pas". Daarom volgende bedenkingen. 
— De PWers zijn de navolgers van 
de beruchte liberale franskiljons van 
toen, zoals de huichelaars van de 
kristelijke CVP, de nakomelingen zijn 
van de katolieke konservabeven a la 
Woeste (de doodgraver van onze ge
liefde volkspriester Daens). Van mijn 
ouders vernam ik dat die eerste jsartij 
tot de andere zei: „Houdt gij dat volk 
maar dom, wij zullen het arm houden". 
— De genoemde partijen zijn, evenals 
de Vlaamse socialisten, de gevange
nen van hun Waalse en Brusselse 
broeders en kunnen of mogen dus de 
Vlaamse zaak niet vooruit helpen. 
— Wat het industrieel en ekonomisch 
beleid betreft hebben die 3 Belgische 
partijen steeds nutteloze miljarden toe
geschoven naar de Waalse staalbazen 
en de luWschreeuwers van de Paröe 

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

De redaktie 

Socialists (vandaag de dag nog eens 
5 miljard) terwijl onze Vlaamse bedrij
ven over de kop gaan. 
Om te besluiten het citaat van de P W -
leiding „dat in de geschiedenis van het 
Vlaamse Volk, alléén een liberale aan
pak voor Vlaamse Welvaart gezorgd 
heeft". 
Daar zijn ze dan, de verdedigers van 
de kleine man en de redders van ons 
Vlaamse Volk, om erbij te huilen of te 
schateriachen. De Vlaamse nationalis
ten willen van de P W ook geen lessen 
ontvangen, maar verwachten daden. 

J.D.D„ Erembodegem 

OPEN BRIEF AAN DE INWONERS VAN 
GROOT-ANTWERPEN 

S injoren, willen jullie nog altijd even 
C onservatief bestuurd vwjrden? 
H ebben jullie geen recht op wat beters? 
I nderdaad; jullie verdienen beslist een VU-bestuur! 
L aat jullie kans op 
T ien oktober niet voorbijgaan-
Z e zullen nogal opkijken. 

G.G„ Kapelle-op-den-Bos 

Deze week in 

DE RODE BURCHT 
Antwerpen is decennialang 

onafgebroken door socialistische 
burgemeesters bestuurd. Na Huysmans, 
Detiège, Craeybeckx en Schroyens zou 
nu Bob Cools moeten komen, maar er 
zijn bressen geslagen in de waJlen rond 
de rode burcht. Komt ze ook ten val? 
Verder aandacht voor 10 oktober in 
Gent, Oostende, Tongeren en Asse. , 

Claes - verhofstadt 
PW-voorzitter Guy Vî rhofstadt 

heeft zich bü herhaling afiergisch 
getoond voor alles wat rood is. Maar 
hoever liggen de standpunten uit elkaar? 
Knack konfronteerde Verhofstadt nog 
net voor de verkiezingen in een debat 
met de gewezen SP-minister van 
Ekonomische Zaken Willy Claes. 

De slapende reus 
De Chicanos-gemeenschap is de 

belangrijkste minderheid in de Verenigde 
Staten. Maar de Spaans-sprekende 
Amerikanen hebben zich nooit ak groep 
gemanifesteerd. Toch tonen de blanken 
zich nu argwanend: de slapende reus 
wordt immers stilaan wakker. 

Arafat na Beiroet 
Jasser Arafat heeft vanuit het verre 

Tunis moeten toekijken hoe in Beiroet 
Palestynse buraers werden vermoord. 
Hoe voelt hij zich na de gebeurtenissen 
van de laatste maanden? Hoe moet het 
verder met de PLO? 

\^0S^^-' 
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Mensen 

Maystadt holt uit en na 

Jaren heeft dit land moeten 
wachten op een mikro-elektroni-
kaprogramma voor de industrie. 
Vandaag is er plotseling van het 
goede te veel. 
Eerst was er de Vlaamse rege
ring die bij monde van voorzitter 
Geens op de proppen kwam met 
een Vlaams programma voor de 
mikro-elektronika, het zoge
naamde DIRV-plan (Derde Indus
triële Revolutie Vlaanderen). 

Coen(s)e 
woorden 

Nauwelijks een week later tover
de minister van Wetenschapsbe
leid Maystadt op de vergadering 
van het kernkabinet een Belgisch 
programma te voorschijn. Geen 
haar op het hoofd van de centra
le regering dat er aan dacht dat 
programma te schrappen en de 
initiatieven terzake over te laten 
aan de Gemeenschappen. Te 
meer daar de Vlaamse DIRV-
aktie reeds volop in faze van 
uitvoering is. Wel werd er snel 
een passus ingelast om overlap
ping met initiatieven van de re
gionale regeringen te vermijden. 
De centrale regering van May
stadt holt dus niet alleen de 
bevoegdheden van de gemeen
schapsregeringen uit Bovendien 
holt ze meer bepaald de Vlaamse 
regering na. 

pas geloofwaardig overkomen 
waanneer diezelfde Coens defini
tief een halt toeroept aan de drei
gende oprichting van een unitair 
ministerie van KuUuur, dat onder 
meer het kunstonderwijs en de 
gemeenschappelijke kulturele 
aangelegenheden zal beheren. 
Zijn Franstalige kollega Tromont 
heeft die stap naar een re-nationa-
lizatie reeds gezet Aan Coens nu 
om zijn koene woorden om te 
zetten in koene daden. 

Tijdens een van de vele openingen 
van het nieuwe akademisch jaar 
heeft de nationale Onderwijsmi
nister Coens gepleit voor een fe-
deralizering van het onderwijs. 
Volgens de minister is het immers 
vanzelfsprekend dat in een gefe-
deralizeerde staat het onderwijs, 
samen met de kuituur, als eerste 
materie integraal aan de gemeen
schappen moet toekomen. 
Dit pleidooi „met vertraging" kan 
uiteraard zonder meer onder
schreven worden. Het zal echter 

Tussen 
Peeters 
en Verplaetse 
Reeds maanden is er binnen de 
CVP een debat aan de gang over 
de opvolging van Marcel D'Hae-
ze, vice-goeverneur van de Na
tionale Bank. Eind oktober gaat 
deze met pensioen en volgens de 
eigen Belgische spelregels moet 
hij opgevolgd worden door een 
Vlaming uit de CVP-stal. 

Deze week dit... 
Hoewel de strijd in grote mate 
gestreden is, toch weet ik dat 
niemand van ons er aan denkt 
nu reeds het bijltje erbij neer te 
leggen. Tot de laatste minuut 
gaan we er mee door. Al wegen 
de laatste loodjes het zwaarst 
Met de moed van de 
overtuiging, met de motivatie 
van een zekere overwinning 
zullen onze militanten, 
kaderleden en kandidaten zich 
verder inzetten tot en met 
volgende zondag. Elke stem is 
een stem. 

We kunnen met vertrouwen de 
verkiezingsuitslag tegemoet zien. 
Wellicht zullen de opiniepeilingen 
niet volledig weerspiegeld 
worden. De kracht van de 
Volksunie is voorlopig nog altijd 
groter op het nationale dan op 
het lokale vlak. Toch staat het 
nu reeds vast dat het 
kiesgedrag van de Vlamingen 
lang niet helemaal beïnvloed 
wordt door de plaatselijke 
potentaten. 

Overigens staan de VU-
gemeentemandatarissen en zeer 
vele VU-kandidaten ook borg 
voor een stevige populariteit en 
aantrekkingskracht 
Deze veldslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen 

zullen we winnen. Maar nu 
reeds wil ik waarschuwen voor 
een euforie: de oorlog is nog 
verre van gewonnen! 
Onze Vlaamsnationale opdracht 
blijft wegen. Ons volk is na het 
veroveren van de 
gemeentehuizen nog geen vrij 
volk. 
De Volksunie is in staat meer 
kiezers te overtuigen dan 20 th. 
Daarmee zijn we niet tevreden. 
Minstens 25 th. is ons streven. 
Dit is geen illuzie, geen utopie. 
Dit is een reëel bereikbaar doel. 
Onze politieke opstelling en de 
idee die ons bezielt zijn 
krachtiger dan de traditionele en 
versleten machten. 
Na 10 oktober — wellicht reeds 
de avond van de verkiezingsdag 
— breken cruciale momenten 
aan. De Volksunie wordt 
ongetwijfeld geroepen om 
verantwoordelijkheid op te 
nemen. In heel wat gemeenten. 
Willen we echt van de 
gemeenten bouwstenen maken 
van de Vlaamse natie, dan zullen 
onze kaderleden en verkozenen 
stevig in hun schoenen moeten 
staan. 

Ik wil me vandaag vooral tot hen 
richten. Niet als een proost of 
wijze vader. Wel in het besef 
dat we allemaal „mensen" zijn. 

Dus onvolmaakt leder van ons 
heeft zijn klein-menselijkheden, 
zijn gevoeligheden en ijdelheden. 
Cijfer jezelf weg; ook al doet 
het even pijn. 
Je verantwoordelijkheden voor 
ons volk — zeker voor de 
basisgemeenschap van je 
gemeente — zijn groot „Je 
opdracht is uniek. Je kent ons 
programma. We mogen er 
trouwens fier op zijn. Het steekt 
af tegen dit van andere partijen, 
door zijn vernieuwende en frisse 
benadering van de politiek. Dit 
programma moet voorrang 
krijgen! We hebben de ambitie 
om mee te besturen. Maar niet 
te allen prijze. Laat je niet 
verleiden. Laat niet met je sollen. 
Geen Volksunie-mandataris mag 
zich laten gebruiken als 
aanhangwagen. 
Hou steeds onze enorme taak 
voor ogen: we willen een 
Vlaams-nationale stempel 
drukken op het gemeentelijk 
levenskader van het Vlaannse 
volk. 

Vic ANCIAUX 

Toeval of niet, de twee mogelijke 
opvolgers binnen de Nationale 
Bank zelf zijn Franstalig, en, wat 
volgens CVP-normen erger is, de 
ene is socialist en de andere 
liberaal. De CVP ziet zich dus 
verplicht een kandidaat op te 
snorren van „buiten het huis". 
Daarbij vallen steeds dezelfde 
twee namen: die van Theo Pee
ters, hoogleraar aan de KUL en 
kabinetsmedewerker van minis
ter Eyskens, en die van Fons 
Verplaetse, medewerker op het 
kabinet van eerste minister Mar
tens. 
Een tweestrijd Martens-Eyskens 
dus. Dat zou wat al te eenvoudig 
zijn. Er is meer: Verplaetse is de 
beschermeling van het ACV van 
Houthuys, terwijl Peeters als be
schermheer beroep kan doen op 
de Boerenbond van Hinnekens. 
Een typisch CVP-debat! 

Tevreden 
Nothomb 
Sedert de verandering van rege
ringspartners en de uittreding 
van gewest- en gemeenschaps
regeringen is er volgens minister 
Nothomb een felle verbetering 
merkbaar in de werking van de 
regering. De ploeg Martens V 
werkt, aldus de Luxemburgse 
PSC'er, „met een zekere logika 
en diskretie en zonder interne 
botsingen tussen de politieke fa
milies of de gewestelijke groe
pen'. 

Vooral dat laatste verbaast hele
maal niet Alleen reeds om deze 
regeringskoalitie mogelijk te ma
ken werden de PSC en de Waal
se liberalen gepaaid met een 
aantal extra-miljarden voor hun 
staalsektor. Sedertdien is die 
miljardenstroom in een versneld 
tempo en zonder enige adempau
ze doorgezet Ondanks alle CVP-
kongresresoluties over de regio-
nalizering van de vijf nationale 
sektoren. 

Met een dergelijke toegeeflijk
heid van de Vlaamse CVP- en 
PW-regeringsleden zal het wel 
niet snel tot een botsing tussen 
de gewestelijke groepen komen. 

Merci 
Petry 
„Het valt te vrezen dat, in het 
huidig klimaat, het samenwonen 
binnen de Belgische staat op de 
helling komt te staan". 
Deze zinsnede komt r>iet uit de 
mond van een Vlaams minister die 
zich — eindelijk — afzet tegen de 
niet aflatende miljardenhonger van 
zijn Waalse kollega's. Wel uit de 
toespraak van mevrouw Retry, 
voorzitster van de Franse ge
meenschapsraad, naar aanleiding 
van het feest van de Franse Ge-
nneenschap. 

Volgens de Waalse socialiste kan 
de urteenspatting van het Belgen
land niet lang meer uitblijven wan
neer niet dra een akkoord over 
Brussel uit de bus komt en wan
neer de Vlaannse meerderheid 
zich blijft verzetten tegen het her
stel van de Waalse industrie. 
Een nogal onbegrijpelijke en 
agressieve aanval vanwege de 
voorzitster tegen de slapende 
honden van CVP en PW. In Waal
se kringen wordt dan ook alge
meen aangenomen dat de vurige 
socialiste gepakt moet zijn door 
de verkiezingskoorts. Voor alle 
zekerheid hebben de PSC en de 
Waalse liberalen onmkidellijk een 
domp)er gezet op deze aanval: een 
dankwoord aan de Vlaamse rege
ringsleden voor de vele miljarden. 
Slapende honden maak je immers 
niet wakker! 
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Discriminatie 
Uit een antwoord op een parle
mentaire vraag van VU-kameriid 
Willy Kuijpers vernemen wij dat 
Vlaanderen meerdere tewerkstel-
lingsfunkties inboet wat betreft 
het personeel voor ontwikkelings
samenwerking in overzeese 
dienst Sedert 8 maart 1967 be
staat nochtans het besluit van de 
Raad van State dat de taalwetge
ving van toepassing is, ook voor 
deze personeelsleden! Wij nemen 
voor u een aantal elementen over 
\iit het ministeriële antwoord (dat 
overigens in zeer gebrekkig Ne-
deriands is geformuleerd). 
Huidige verdeling van het samen-
werkingspersoneel in een aantal 
overzeese gebieden: 
Zaire F: 572 N: 306 
Rwanda F: 102 N: 66 
Marokko F: 77 N: 19 
Totaal van alle landen: F: 1069; N: 
601. 
Enkel wat betreft de „vrijwilligers" 
hebben de NedeHandstaligen een 
overwicht: 543 tegen 387 Fransta-
ligen. 
Ook hier wordt ons dus, bij de be
taalde funkties, heel wat ontno
men: op het vlak van de werkgele
genheid en op het vlak van de cen
ten. Zal die Vlaamse Leo Tinde-
mans, als minister van Buitenland
se Betrekkingen, hieraan iets 
doen? 

Advertentie 
In de weekeindedities van een 
aantal kranten, waaronder een 
paar Vlaamse, stond een grote 
advertentie ten voordele van de 
Waalse staalreus „Cockerill Sam-
bre". Het VU-partijbestuur van 
maandag heeft hiertegen gerea
geerd. Een bedrijf dat omzeggens 
failliet is en enkel kan blijven voort-

Kommentaar 

bestaan door de miljarden franken 
aan subsidies, voert aldus met 
vooral Vlaams geld een dure publi
citeitscampagne. Met behulp van 
valse argumenten wordt de Belgi
sche bevolking (en dus ook de 
Vlaamse opinie) aldus klaarge
stoomd om straks opnieuw in te 
stemmen met nieuwe leningen, 
ten belope van duizenden miljoe
nen. De VU wenst hierbij duidelijk 
te stellen dat zij niet akkoord gaat 
met deze berovende en onrecht
matige geldtransfers, die daaren
boven niets bijdragen tot een we
zenlijke verbetering van deze sek-
tor of tot een betere ekonomische 
situatie in WaHonië. Integendeel. 

Diktator 
Van Miert 
Wie eveneens zwaar aangegre
pen is door de verkiezings
koorts, is de liberale voorzitter 
Verhofstadt 
Zijn toespraak tijdens de PW-
verklezingsmeeting was van een 
zeldzaam allooi, van een ischerp-
held die slechts sporadisch op
duikt in ons politiek wereldje. 
Zijn uitval tegen SP-voorzitter 
Van Miert Is daar een staaltje 
van: „Ik ben mijnheer Van Miert 
beu. Er zijn regels, die men niet 
overtreedt Het spuien van on
waarheden, het aanwenden van 
verdraaiingen, het verkeerd 
voorstellen van de feiten is een 
verbaal geweld. Het kenmerk van 
diktators en autoritaire regimes, 
die de leugen als wapen gebrui
ken. De SP-folders zijn daar een 
duidelijk voorbeeld van." 
Harde taal van de jonge voorzit
ter, die — en dat moet gezegd 
worden — snel bijgeleerd heeft 
na de eigen PW-leugen dat „niet 
u, maar de staat boven zijn stand 
leeft'! 

Onstuitbaar! 
yan 8 november 1981 tot 10 ok
tober 1982: een onstuitbare Volks
unie!" Dit was het motto van de 
provinciale kaderdagen in het 
voorjaar, en meteen de inzet van 
de kiesstrijd die deze week ein
digt De critici en de kankeraars 
bekeken dit skeptisch, maar de 
kaderieden die echt voeling hiel
den en hebben met de basis wis
ten en weten dat dit geen inhouds
loze slogan is! Onlangs werden 
diverse opiniepeilingen gehouden 
door instituten van alleriei gezind
heid. Nu weten ook wij wel dat 
men hiermee voorzichtig dient te 
zijn en dat deze pellingen soms to
taal verkeerd kunnen zijn. Maar, 
indien alle onderzoekingen een
zelfde trend aangeven, wordt het 
iets duidelijker. De voorbije peilin
gen gaven allen eenzelfde trend 
aan voor de VU: een stijging! Als 
klap op de vuurpijl publiceerde het 
Interuniversitair instituut voor Ad
vies en Opiniepeiling (lAO) de 
resultaten van een zeer recente 
test Daaruit komt de Volksunie 
opnieuw als dé grote overwinnaar. 

Na het sukses van 8 november 
bereikte de VU het niveau van 
16 % van de Vlaamse kiezers. Nu 
stoten wij verder door tot liefst 
19.3 %! Dit betekent noch min 
noch meer dat de Volksunie ei zo 
na de tweede partij van Vlaande
ren wordt! De SP stagneert net 
als Agaiev (winst van 0.2 %). ter
wijl P W en CVP veriiezen. Daar 
waar de VU voorheen 1 /2 van het 
aantal stemmen van de CVP haal
de (16 % to.v. 32 %) wordt deze 
veriiouding nu 2/3 (20 % to.v. 
31 %). 
Een onstuitbare Volksunie. Zon
dag wordt daarvan het bewijs 
geleverd! 

Paters tegen 
kernwapens 
De algemeen oversten van vier 
franciskaanse gemeenschappen 
publiceerden in Rome een doku-
ment waarin zij de definitieve stop
zetting van een atoombewapening 
en de vernietiging van alle kernwa
pens eisen. Zij verwijzen hierbij 
naar pauselijke verklaringen om
trent ontwapening en vrede. De 
oversten van de minderbroeders, 
de konventuelen. de kapucijnen 
en de ..Derde Orde" (samen ver
antwoordelijk voor 1.075.000 le
den) veroordelen alle onderzoe
ken, experimenten. „Wij moeten 
een alternatief zoeken in andere 
industrievormen die een recht
vaardiger werekj helpen opbou
wen met hoofdbekommemis voor 
de hulptjehoevenden!" 
Zal de partij, die pretendeert de 
kristelijke waarden in deze wereld 
te behartigen, ook oor hebben 
voor die standpunten van de voor
gangers van de kristene ere
dienst? 

Zoals Breero zegde... 
Alleen aan de haven tussen de Santa Maria en de 
kolom van Cristobal Colon, en uit de rij tapas in de 
kroegen geurt Barcelona nog een heel klein beetje 
naar het zout van de zee. Verderop, in de rechte 
kloven van de Diagonal en de vele kleinere maar 
eendere landen, overheerst de stank van benzine. 
In deze miljoenenstad schijnen alle inwoners op 
ieder ogenblik geen andere bedoening te hebben, 
dan zich met overgave te storten In de bandjir van 
het tomeloze verkeer. 

Zelfs de Ramblas, waar op de brede middenstoep 
In de schaduw van de platanen de slenteraar baas 
is, liggen gevat tussen twee smalle strepen auto
verkeer. De voetelingse overtocht van de Plaga de 
Catalunya, vanaan de Paseig de Gracia naar de 
fontein, is een onmogelijk avontuur. Weshalve het 
stadsbestuur het plein voorzien heeft van onder
grondse wandelpaden, die aan de oppervlakte 
uitmonden onder smeedijzeren bogen in Jugend
stil. De Jugendstil van Barcelona, die van Gaudi. 
De oude Nieuwe Zakelijkheid van de kaarsrechte 
lanen in deze razende handelsmetropool 
schreeuwt om een hevig kontrast Dat van Gaudi: 
de waanzin van de Sagrada Familia. De kerk die 
gebouwd wordt in het tempo van de Middeleeu
wen, rekenend met generaties en niet met jaren. En 
ondanks het trage tempo ontzettend druk: een 
chaotische steengroeve, een naar de hemel ge
richt litteken op de rechtlijnigheid van de stad. 

Oasen zijn zeldzaam in Barcelona. De Plaza Real, 
's morgens heel vroeg als de duiven uit de 
palmbomen omlaagdwarrelen. Of de kloostergang 
achter de katedraal in het Gotisch kwartier, waar 's 
nachts de ganzen kwaken, in volle stad net als die 
van het Kapitool. 

En natuurlijk het Plein van Sant Jaume. waarop de 
koele stegen van de oude stad uitmonden. Waar 
rechts, als je van de Ramblas komt het stadhuis 
staat tegenover het eerbiedwaardige Paleis van 
de Generalitelt Sinds eeuwen oog in oog: het sym

bool van de stad en het symbool van de staat Wat 
zou Catalonië zijn zonder Barcelona, en Barcelona 
zonder Catalonië? De helft van alle Catalanen 
woont in deze stad, waarrond de staat de vatting is 
voor de steen van dit Palels. 

In het Patau de la Generalitat zetelt sedert de vijf
tiende eeuw, met wisselende macht en kortere of 
langere onderbrekingen, een Catalaanse regering. 
Op de statige binnenkeer hebben in 1640 de 
burgers van Barcelona geschreid, na de veHoren 
slag van de Segadors. Hier werd in 1931 en 
opnieuw In 1977, na de onderdrukking door Fran
co, het herstel van de Generalitat geproklameerd. 

Als je vanop de binnenkoer door de lange en don
kere gang naar het zonlicht van het Plein loopt 
springt plots een compagnie voetvolk in het gelid. 
Een kort Catalaans bevel en dan wordt warempel 
het geweer geprezenteerd. 

Je kijkt verbaasd. Maar daar stapt reeds de hoge 
gast het front der troepen af, naast de officier met 
de kaarsrechte sabel tegen de schouder. 

En wat doe je, wat doe je dan? Lachen? Of toch 
een tikkeltje onder de indruk zijn? 

Daar prezenteert zowaar een levensgroot peloton 
Catalaanse wapenlui het geweer. Voor de Vlaamse 
minister van Financiën en Begroting-
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Sociaal-ekonomisch m 
Tegenover de Cockerill-Sombre aanpak 

Hoopvol peDIRVd Vlaams beleid 
Sinds vorig weekend zijn we 
dus gewaarschuwd: „Voor 
precies 197.944 Belgen is het 
staal van Cockerill-Sambre 
dagelijks brood.' 
Appetijtelijk is dat zeker niet 
Nochtans heeft FN-baas en 
tevens Cockerill-PDG Michel 
Vandestrick gemeend ons 
deze boodschap te moeten 
laten geworden via een 
ontzagwekkende (en allicht 
ook ontzagwekkend dure) 
advertentie in verscheidene 
kranten. 

Daartiij werd ons ook nog 
meegedeeld, en gewaarschuwd 
tegelijkertijd, dat de doodzieke 
staalreus de belangrijkste klant 
is voor de binnenscheepvaart 
van de Spoorwegen, en van 
de Antwerpse havenbedrijvig
heid, en ook haast de helft van 
de steenkolenproduktie in 
Limburg opkoopt 
De dreigeruie teloorgang van 

Cockerill-Sambre zou met 
andere woorden meteen ook 
40.000 tot 50.000 Vlaamse 
gezinnen zonder dagelijks 
brood zetten, maar bijkomend 
tienduizenden Vlaamse 
arbeiders naar de stempel
lokalen leiden... 
Is er nog één politicus die 
durft te protesteren als 
binnenkort Cockerill-Sambre 
alweer vanwege de nationale 
regering miljardensteun 
opeist..? 

De uitdagende houding van Van
destrick bevestigt alvast de toe
nemende geruchten dat Cocke
rill-Sambre virtueel failliet is. De 
niet onderbetaalde PDG van het 
zieltogerKJ Waalse fusiebedrijf 
speelt zwaar en vals spel. Het 
gelijkt zelfs op verregaande 
chantage van de regering en de 
Vlaamse gemeenschap. Noch
tans was het diezelfde Luikse 

manager die eerder aan de Brus
selse krant „Le Soir" toegaf dat 
zijn ontworpen herstrukture-
ringsplan voor het Waalse staal 
op een grandioze flop is uitge
draaid. Om het wanbeleid van 
de vorige jaren ongedaan te 
maken, en te redden en saneren 
wat nog mogelijk kon geacht 
worden, werd precies Vande
strick bij FN weggehaald en aan 
het hoofd geplaatst van het mil-
jardenvretend staalcomplex. 

Morgen zal moeten toegegeven 
worden dat de miljarden die 
,voor de laatste keer' aldus 
ekonomieminister Eyskens, aan 
Cockerill-Sambre werden toege
stopt om sanerende investerin
gen mogelijk te maken uiteinde
lijk slechts opgesoupeerd wer
den voor dagelijkse kasuitgaven. 
Maar geen nood, dat was dus — 
zo zal het luiden — volkomen 
verantwoord omdat 197.944 Bel
gen het staal van Cockerill-Sam

bre als dagelijks brood behoe
ven. 
In dezelfde simpele redenering 
ter attentie van manager Vande
strick: waarom moest bij voor
beeld Cockerill-Yards in Hobo
ken dan wél de boeken toe
doen? 
Elk faillissement betekent dage
lijks broodroof. En precies in 
Vlaanderen is het aantal werkto-
zen het hoogst Precies in Vlaan
deren stijgt de werkloosheid nog 
immer het snelst Precies in 
Vlaanderen verdient een Vlaam
se staalarbeider minder dan de 
Cockerill'er in Waltonië. 
Maar er zijn ook nog andere 
cijfers die beklijven. En ze ko
men dan nog van de Waalse 
patroons zelf. De Union Wallon-
ne des Entreprises (UWD heeft 
in haar zopas vrijgegeven jaar
verslag een uitermate somber 
beeld van de Waalse ekonomie 
opgehangen. Terwijl Vlaanderen 
moeizaam maar toch stilaan het 
dieptepunt van '80 ir«ake indus
triële produktie ontstijgt moest 
voor Wallonië midden dit jaar 
een cijfer genoteerd worden dat 
nog lager lag dan in het krisisjaar 
70. 
Schrijft de UWE: „Wallonië lijdt 
onder de verouderde struktuur 
van enkele grote sektoren.'Dat 
is klare taal. En dat betreft vooral 
de staalnijverheki. 
We lezen dat niet met leedver
maak. Integendeel, want voor de 
Vlaamse ekonomie blijft het 
Waalse gewest rrromenteel bij 
de belangrijkste harKJetspartners 
behoren. 
Maar het kan geen moment lan
ger meer gedoogd worden dat 
de Vlaannse gemeenschap haar 
eigen toekomst katastrofaal laat 
hypotekeren door de aanspra
ken die een zieke buur maakt op 
de gekJmiddelen van de nationa
le overheid. 

Dringend 
Het verschil in krisisaanpak tus
sen Vlaanderen en Wallonië is 
dezer dagen overdukJelijk ge
worden. 

Fiskus: 
jobvernietiger 
Drie vaststellingen. Hoewel het 
heet dat de rendabiliteit van de 
ondernemingen in dit land (glo
baal bekeken nog onvoldoende) 
is herwonnen als gevolg van on
der meer de devaluatie-effekten, 
de loonmatigingen en de belas
tingverminderingen, berekende 
de studiedienst van de Krediet
bank inmiddels dat de bruto
winst in de Belgische industrie 
dit jaar toch met 40 procent zal 
stijgen. 
Een niet onaardige prestatie, ze
ker als ook de ijver zou opge
bracht worden om een opsplit
sing te maken volgens de gewes
ten. Tweede positief bericht Al
vast wat het Vlaamse gewest 
betreft De produktiviteit van de 
ondernemingen vertoont even

eens een stijgende tendens, ter
wijl internationaal bekeken de 
produktiviteit in het Vlaamse ge
west onverminderd een hoge 
dunk bleef hebben. 
Derde bevinding. De hoge loon
kosten blijven jobvernietigend 
werken. Met daarbij evenwel de 
beleidsvernietigende opmerking 
aan het adres van de regering-
Martens: die hoge loonkosten 
zijn vooral toch toe te schrijven 
aan overmatige stijging van de 
belasting-heffingen. Niet U, maar 
de staat leeft boven zijn stand 
stelde de huidige financiënminis-
ter De Clercq tijdens zijn vorige 
verkiezingscampagne. 

3 x 5 = 
Dinsdag pakte het financieel-eko-
nomisch dagblad De Tijd uit met 
het bericht dat de intenties van on
der meer minister Dehaene in ver
band met werktijdverkorting (het 

veralgemeend 3 maal 5 systeem) | A | # » - % - * - « - « , - » J - ' » 
volgens berekingen van experten , , W V 9 0 6 1 1 W c l K 
de staat meteen 6 miljard extra- "^ 
kost zou opleveren. Zelfs in het 
geval arbeidstijd-verkorting zou 
gepaard gaan met een evenredige 
kxjndaling. En ook met een everv 
redige aanwerving van werkloze 
jongerea 

- 6 miljard 
Waarop wacht de overheid nu 
nog om terzake niet alleen de 
budgettaire maar ook de sociale 
en algemeen sociaal-ekonomische 
kosten in verband met experimen
ten van arbeidsduurvermindering 
te laten evalueren door het Plan
bureau dat in deze krisistijd toch 
ook wel wat meer effektieve dien
sten zou kunnen bewijzen dan 
alteen maar het opstellen van 
meerjarenprojekties die nog vóór 
hun publikatie al door de feiten 
achterhaald blijken? 

Onder deze lugubure titel pakt de 
kristelijke krant „Het Volk" uit met 
een „verheugend" berichtje. On
langs heeft het Amerikaanse leg^r 
een order geplaatst bij FN te Her
stal voor de levering van 13.200 
machinegeweren en 16 miljoen 
patronen van een bepaald type. 
Totale prijs van deze bestelling: 
1.600 miljoen frank. Het ACV-np-
blad schrijft hierover letterlijk: 
„Deze leveringen zullen van 1983 
tot 1985 gespreid worden en... 
betekenen werk voor 670 mensen 
gedurende een jaar". 
Reeds herhaakïelijk verwierpen 
wij in dit blad deze makabere 
redenering alsof de wapenhandel 
mag blijven voortbestaan omwille 
van „de" werkgelegenheid Wij 
hebben reeds eerder aangetoond 
dat de omschakeling van wapenin
dustrie naar vredesnijverheid 
even winstgevend zou zijn. 

De Waalse regering, politici in de 
nationale regering én de indus
triëlen blijven zich vastankeren 
in verouderde ekonomische be-
drijvighekJ. In Vlaanderen daar
entegen volgt in versneW tempo 
het ene initiatief het andere op 
om onder meer via de toepas
sing van nieuwe technologieën 
de ekonomische bedrijvigheid 
een vernieuwde slagkracht te 
bezorgen. 
Het was kamerlid Hugo Schiltz 
die als eerste enkele jaren gele-
den in het parlement wees op 
de dwingende en dringende 
noodzaak om onder meer de 
chipsrevolutie niet broodro
vend over onze gewesten heen 
te laten razen. 
Momenteel pakt de Vlaamse re
gering ambitieus uit met belekjs-
opties inzake de „Derde Indus
triële Revolutie In Vlaanderen" 
(DIRVX 
Ook de Vlaamse werkgeversor-
ganizatie VEV moet de verdien
ste toegeschreven worden ter
zake baanbrekend werk te ver
richten via onder meer de op
richting van zogeheten technolo-
giegroepen FLAG, Meditek, 
Fk>ra, Agriv_. 
De Vlaamse regering zelf heeft 
beslist een investeringsklub op 
te richten „voor het bevorderen 
van innoverende en vernieu
wende projekten.' De ene mi-
kro-elektronikadag volgt in het 
Vlaamse gewest de andere 
technobgiedag op en nromen-
teel wordt een ambitieuze inter-
natk>nale technologiebeurs voor 
mei volgend jaar On Gent) voor
bereid. 
Kortom, de krisisaanpak van de 
Vlaannse regering en van de on-
dernemingswereW maakt ophef. 
Het was biezonder betekenisvol 
dat bij de voorstelling van het 
DIRV-beIeW de EG-kommissaris 
voor industriebelekJ Etienne Da-
vignon bekende dat hij onder de 
indruk was gekomen van de 
Vlaamse aanpak en dat „zich in 
Vlaanderen een enige gelegen
heid voordoet om kleine en 
middelgrote ondernemingen 
die innoverend willen werken 
aan te moedigen en te steunen, 
om te beginnen op het gebied 
van informatietechnologie.' 
Evenwel, voor het verwezenlij
ken van de Vlaamse DIRV-plarv 
nen zijn er centen nodig. En nu 
valt het niet weinig pp dat de na
tionale regering-Martens hals 
over kop vorige week donder
dag een nationaal vijfjarenplan 
van Maystadt heeft goedge
keurd, en bedacht met mUjarden-
injektie voor de mikro-elektroni-
ka 

Voor het innoverend DIRV-plan 
dat nu al internationale ophef 
maakt zou dan spoedig wel eens 
geen frank van de nattonale be
groting meer beschikbaar kun
nen blijven. 
Ook omdat eens te meer miljar
den gereserveerd worden ten 
behoeve van de aanspraken die 
PDG Michel Vandestrick alweer 
zal maken. 
De noodzaak om nu zeer drin
gend het financieel-«konomisch 
belekJ verregaand te regionalize-
ren hoeft gen betoog meer. 

(hds) 
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Toen wij, vóór een paar weken, deze rubriek startten, leken die 
gemeenteraadsverkiezingen nog 20 ver, zo lang weg. Vandaag 
zijn we'r op enkele uren van gescheiden: zondag is 't zover. 
Honderdduizenden Vlamingen overal in dit land zullen tussen 
8 en 13 uur hun stem uitbrengen, en aldus hun politieke stem 
laten horen. De gemeenteraden worden vernieuwd. Duizenden 
kandidaten beleven thans slapeloze nachten en tellen afwach
tend de uren af. Vele militanten en familieleden leven met hen 
mee. Wat zal het worden? Wij, namens de redaktie, kunnen u 
slechts dit toewensen: heel veel sukses! 
En wees ervan overtuigd: het zal goed zi jn! Het laaiend entoe-
siasme, de eerlijkheid van onze overtuiging en de kracht van 
ons programma staan er borg voor dat straks zeer veel bur
gers voor de Volksunie zullen kiezen. 
Volgende week brengen wij u uiteraard veel verkiezings-
nieuws: uitslagen, reakties, namen van verkozenen en ontwik
kelingen bij de koalit ievormingen-

10 oktober '82: 

nog 

3 dagen... 

„Stem 
KAV-ACW" 

Het maandblad van de KAV 
„Vrouw en wereld" pakt In haar 
septembernummer uit met een ar
tikel. „Stem gerust voor een KAV-
ACW-vrouw". Er wordt in dit arti
kel een beetje „nuttige" informatie 
verstrekt aan de lezeressen. Si-
monne Creyf (van de studiedienst 
van de KAV) verduidelijkt dit: 
./CAV is geen politieke partij, en 
KAV doet niet rechtstreeks aan 
politiek. Het ACW heeft eigen 
karviidaten — mannen en vrou
wen — die het ACW-programma 
verdedigen. Ze zijn terug te vin
den op de CVP-lijsten. CJ Geef 
hen dus je voorkeurstem". 
Het AC V-lijfblad „Volksmacht" 
schrijft al wekenlang dergelijke 
prietpraat aaneen. Het is diezelfde 
tragedie van bij elke verkiezing. 

Dan t)ekennen de hoofdbesturen 
van deze mantelorganizaties van 
de CVP pas eclit kleur. Tijdens de 
ledenwerving en de wekelijkse 
werking wordt hierover natuurlijk 
met geen woord gerept „Kristelijk, 
ja... maar ongebonden! Wat zegt u, 
mevrouw of meneer, dat wij een 
dekmantel zijn voorde CVP? Hoe 
komt u daarbij?" We kennen dit 
kameteonspeiletje reeds lang. 
In verkiezingstijden zijn alle midde
len weer gewettigd voor de 
machtsgeile CVP. Ook het mis
bruiken van organizaties. Want in 
die verenigingen zijn tientallen le
den aktief die niet CVP-gezind zijn. 
Nooit worden deze vermeld bij de 
verkiezingen. Deze mogen wel lid 
zijn, maar wanneer zij uit het CVP-
gareel treden, worden zij niet lan
ger beschouwd als „ware kriste-
nen", maar als dissidenten. 
Wie durft het aan deze on-kristelij-
ke praktijken te veroordelen? 

CVP-MAFFIA 
Boutersem, een rustige gemeente 
in het Hageland. Alhoewel, rustig? 

De jongste tijd lijkt daar (gelukkig 
misschien) verandering in te ko
men. Vorige week deden wij u het 
verhaal van de afgekeurde lijst 
van de VU, met het onwelriekend 
CVP-geurtje daarrond. Vandaag 
worden wij geschokt door nog 
andere feiten. De oppositiepartijen 
uit deze gemeente verspreiden 
dezer dagen een onthullend pam
flet dat enkele propagandameto-
des van de CVP aanklaagt De SP-
VU- PVV- Agalev-oppositie heeft 
het over een duister heerschap, 
een zekere J.B, getogen Limbur
ger en thans op „kohnizatietocht" 
doorheen Boutersem. Bij zijn 
CVP-campagne schrikt hij niet te
rug voor heuse maffia-praktijken 

en agressieve intimidaties. Een 
aantal frappante voorbeelden: in
dien je geen propaganda in je 
voortuintje plaatst, nou... dan zal hij 
daaruit te gepasten tijde de nodige 
konklusies trekken; studeer je aan 
de KU Leuven, dan zal hij voor jou 
de faciliteiten verlenen die nodig 
zijn voor het verkrijgen van je 
aggregatiediploma, tenminste... als 
je de CVP steunt; staat er iemand 
in je weg? hij is gespecializeerd in 
het opzetten van roddelcampag
nes; wil je een gunst bekomen? rij 
dan met foto's van hem op je 
wagen... 

De CVP-kuiperijen tarten elke ver
beelding. Alle middelen zijn voor 
die machtsgeile formatie goed! 

„De CVP veegt al onze oppositie-
voorstellen onder tafel Ze rijden 
konstant rond met hun strooiwa
gen, die niet werkt op zout, maar 
op zand, niet voor de wegen, maar 

Waar u terecht kunt tijdens de verkiezingsnacht 
Hieronder sommen wij graag nog 
even de arrondissementele se-
kretarissen van de Volksunie op 
waar elke afdeling terecht kan 
voor uitslagen, problemen en 
mededelingen. Vanaf 18 uur is 
het Algemeen Sekretariaat per-

Arr. Aalst 
Lokaal „Gulden Vlies', Es
planadeplein 13 te 9300 
Aalst Tel. 053-70.47.77. 

Arr. Antwerpen 
Uitslagen doorbellen naar 
Frans Kuijpers, tel. 
03-383.26.8Z Hulp bij het 
sluiten van koalities: Frans 
Kuijpers, Hallebaan 78,2153 
Zoersel, tel. 03-383.26.82; 
Hugo Coveliers, Kamerveld 
10 te 2630 Aartselaar, tel. 
03-887.94.88. 

A r r . B r u s s e l 
Tot 22 uur bij Luk Vandezan-
de, arr. sekretaris, Jules 
Besmestraat 110, te 1080 
Koekelberg, tel. 02-425.56.22 
Nadien op het Algemeen 
Sekretariaat, tel. 
02-219.49.30. 

Arr. Brugge 
Breydelhof, J. Suvéestraat 2 
te 8000 Brugge, tel. 050-
33.59.63. 

Arr. Dendermonde 
Ommeganck, Grote Markt, 

manent bemand met politiek per
soneel dat te uwen dienste staat 
gedurende de ganse verkiezing
snacht Telefoonnummer: 
02-219.49.30. Wij staan klaar om u 
te helpen bij alle grote en kleine 
moeilijkheden. 

te Dendermonde, tel. 
052-21.25.94. 

Arr. Gent-Eekio 
Arr. Sekretariaat Benne-
steeg 2 te 9000 Gent, tel. 
091-23.70.98. 

Arr. Hasselt 
Rik Vandekerckhove, Rein-
pad 11 te 3600 Genk. teL 
011-35.40.75. 

Arr. Halle-Vilvoorde 
Vanaf 22 u. ten huize Rom 
De Craen, Molenstr^aat 78, te 
Nieuwenrode, tel. 
015-71.12.40. 

Arr. leper 
Het Zweerd, Grote Markt 2, 
te leper, tel. 057-20.04.75. 

Arr. Kortrijk 
Mr. Eddy De Busseré, Bohe-
merberg te 8500 Kortrijk, tel. 
056-21.44.30. 

A r r . L e u v e n 
Vóór 19 u. 30, Willy Kuijpers, 
Swertmolenstraat 23 te He
rent, 016-2296.42; na 
19U.30: Zaal Aroma, 

Mechelsesteenweg te He
rent, tel. 016-2219.44. 

Arr. Mechelen 
„Tijl", Bergstraat 89, te Heist-
op-den-Berg, tel. 
015-24.73.85. 

A r r . O o s t e n d e , V e u r -
ne , D i k s m u i d e 
Koninginnehof, Platanen-
dreef 1 (Bosje), te 8400 
Oostende, tel. 059-80.04.54. 

A r r . O u d e n a a r d e 
Arr. Voorzitter Jaak Janin, 
De Klub te Zingem, tel. 
091-84.47.27. 

A r r . Roese la re -T ie i t 
Vlaams Huis, Marktplaats te 
Izegem, tel. 051-30.36.63. 

A r r . S i n t - N I k l a a s ' 
Hotel De Spiegel, Stations
straat te St.-Nikiaas, tel. 
03-776.34.38. 

A r r . 
T o n g e r e n - M a a s e i k 
zie arr. Hasselt 

A r r . T u r n h o u t 
Arr. sekretariaat, Beertstraat 
10 te 3990 Meerhout tel. 
014-30.11.79. 

VOLKSUNIE l 
IN ONS ALLER BELANG 

voor uw ogen. Laat u niet mislei
den, kies niet voor de CVP... Heb 
respekt voor uzelf Maak Uw keu
ze tussen de kandidaten van de 
andere partijen, kandidaten die 
zich ertoe verbinden nooit zulke 
maffia-praktijken te zullen toepas
sen". 

De inwoners van het landelijke 
Boutersom zijn dus verwittigd. En 
eigenlijke ook wel de burgers uit 
veel andere gemeenten... 

Vrij entree 
bij de PW 
De blauwe partij van Vlaanderen, 
die overigens een ferme pandoe
ring te wachten staat zondag 
aanstaande, houdt „opendeurda
gen". Zonder enige skrupule laat 
deze politieke formatie omzeg
gens iedereen toe om als kandi
daat te fungeren. Bij het overlo
pen van de kandidatenlijsten, in
gediend door de PW, treft het 
ons dat mensen met volkomen 
tegenstrijdige visies (indien er 
visies zijn) lekker leuk onder 
elkaar op diezelfde PW-lijst prij
ken. 

Zoals wij uitgebreider illustreren 
op onze speciale bladzijden met 
verkiezingsnieuwtjes, moeten wij 
onze lezers ook hier voor iets 
waarschuwen. Op PW-lijsten 
her en der staan kandidaten te 
blinken die zich niet schamen 
voor het voeren van tweetalige 
en zelfs ééntalig-Franse propa
ganda. Reeds nu beschikken wij 
over de bewijzen van dergelijke 
praktijken van PW-ers in Ant
werpen, Anderlecht en Knokkel 

In deze badstad verspreiden ene 
Liset Mat-Wyckmans, ere-hoofd-
griffier van het vredegrecht en 
de politierechtbank te Tongeren 
en Voeren, evenals Myriam Ver-
vaet-Smets, bestuurschef op het 
kabinet van PW-sekretaris 
Waltniel (gewezen voorzitter van 
het Liberaal Vlaams Verbond!) 
Franstalige kiesfolders. Onvoor
stelbaar-
Waar is de tijd dat Willy De 
Clercq zich verkleedde als ak-
teur (aktrice) en zich ontpopte 
als een verontwaardige Vlaamse 
maagd? Vlaams is reeds lang 
een onbestaand iets bij die PW. 
Ook nu weer. En maagdelijk? 
Daarvoor laten de liberalen zich 
veel te graag gebruiken. Kijk 
maar even naar de Bondsrepu
bliek en straks bij het afsluiten 
van de gemeentelijke koalities-
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„üe verbeelding aan de macht" 

• De man „met de mooiste be
nen van Antwerpen", Walter Soet-
houdt, 47ste kandidaat op de VU-
lijst, geeft voor de aanstaande 
verkiezingen een eigenaardig 
pamflet uit Daarom niet minder 
knap. Aan de lezer wordt immers 
verhaald wat voor goeie kwalitei
ten het „Zoethout" als plant wel al
lemaal bezit .^oethout werkt ver
zachtend, waterafdrijvend, reini
gend, neutralizerend, verfrissend 
en slijmoplossend". Ongineell 

• De VU van St-Pieters-Leeuw 
pakt uit met een vijfpuntenpro
gramma. Onder de slogan: 
„Leeuw is ons Lang Leven" trekt 
een ploeg van 29 kandidaten naar 
de verkiezingen. Beknopt over
zichtelijk en verzorgd worden pro
gramma en kandidaten aan de 
bevolking voorgesteld door lijst
aanvoerder en VU-kamerlid Daan 
Vervaet Een citaat van Dietrich 
Bonhoeffer blijkt de centrale ge
dachte te zijn: „Ver of dichtbij, in 
geluk of ongeluk de een erkent de 
ander als trouwe metgezel op de 
weg naar de vrijheid en menselijk
heid". 

Op deze lijst prijken ook twee 
jonge, dynamische landbouwers 
(tot grote ergernis van de CVP-
Boerenbond). De VU eist de strik
te verdediging van de Leeuwse 
Landbouwgronden. Niet voor 
niets staat er dus: „Boeren kiezen 
boeren". 

• „Voor ons. Volksuniekandida
ten, telt elke Vlaamse mens, de 
zwakke naast de sterke, in harte
lijkheid, openheid en dienstbaar
heid. Al onze kandidaten willen in 
de komende zes jaar die open
heid, ook in het gemeentehuis, in 
hartelijkheiden vriendelijkh&dblij
ven brengen, zoals ons enige 
raadslid. Jozef Bracke, dat tussen 
1977 en vandaag, dikwijls alleen, in 
de gemeenteraad heeft gepro
beerd". 

Dit lezen wij In het fraaie informa
tieblad van de Volksunie van Laar-
ne-Kalken „De Uil". 18 kandidaten 
sieren deze lijst Een bonte groep 
van dynamische idealisten... 

• Een eenvoudig embleem, een 
prachtige affiche en een eerlijk 
programma: de ingrediënten van 
het suksesverkiezings-recept van 
de VU van Genk. (zie afdruk) 

• Het kan ook sober. Dit bewijst 
VU-raadslid Wim Van Haegen-
dooren uit Zoersel. Op grijskleurig 
kringloop papier stelt hij de VU-
lijst en de aktiepunten bondig 
voor. „Vriendelijk handjes druk
ken, lintjes knippen, pottenpakken, 
sympathiek zijn, enz. is éen zaak. 
Een t>eleid voeren is een andere 
zaak. Dat vergt bekwaamheid. 

technische kennis, doorzetting, 
dossierkennis, eerlijkheid, ge
spreksvaardigheid met mensen en 
groepen, enz", schrijft hij in zijn 
gevatte briefje. Spijkers met kop
pen. 

• Een biezonder origineel idee! 
Een foto van bestofte voeten (zie 
afdruk) met een bijzittende puzzel 
van deze afbeelding. Daarbij hoort 

een leuk kaartje: „Loop het vel niet 
van je voeten. Op lijst 13 moet je't 
zoeken, wil je niet verder toege
ven, stem dan VU vakje negen: 
Lutgarde Cortier-De Lat". Mis
schien wel 't knapste verkiezings
bundeltje dat wij ontvingen. 

# Jaak Dornez doet het nog 
anders. Gegoten in de vorm van 
het bekende rooskleurige 
stortingsbJijet stelt hij zijn kandida
tuur. „Van U Mevrouw, Mijnheer 
uit Marke, Bissegem, Aalbeke, Bel-
legem, Heule, Kooigem, Kortrijk en 
flollegem — voor Dornez Jaak, 
Preshoekstraat 98, 8150 Marke". 
Rekening van de begunstigde 
„Lijst 13", mededeling „Voorkeur
stem 12de plaats - Dank u, en tot 
wederdienst bereid". Je moet er 
maar opkomen, hé. 

# In de Brabantse gemeente Ka-
pelle-Op-Den-Bos was de VU zes 
jaar lang medebestuurder. Niet 
zonder resultaten overigena VU-
senator en eerste schepen Paul 
Peeters voert de lijst „VVB" aan: 
een kartel van Volksunie en onaf-
hankelijken. „Laat ons samen een 
gelukk^e gemeente maken". Zes 
jaar terug beloofde de VU veel, 
maar in die ambtstermijn werd nog 
méér gedaan dan aangekondigd! 
Aan de hand van een gezellig-
verluchte brochure worden de 
kandidaten en het programma 
voorgesteld. „Geen rode gemeen
te, ook geen gele of geen blauwe, 
maar een gemeente voor ieder
een!" Wij wensen de WB-ptoeg, 
en zeker de VU-mensen, een da
verend sukses toe.~ en een nieu
we vruchtbare beleidstermijn. 

# „En zeg nu eens eerlijk: geloof 
je echt dat de traditionele partijen, 
die er nationaal maar op hs knoei
en, op gemeentelijk vlak meer 
waard zijn? Geloof je echt dat de 
gemeentefinanciën in goede han
den zijn bij hen, die het Belgisch 
rekorddeficit geschapen hebben? 
Verwacht jij in je gemeente een 
sociaal-rechtvaardige politiek van 
partijen die nationaal hoogst onso
ciale maatregelen treffen?" Deze 
kritische vragen stellen de Volks-

(laatste aflevering) 

uniejongeren van het Antwerpse 
Kapellen. 6 jongeren op 27 kandi
daten in deze fusiegemeente: drie 
studenten, een advokaat een 
werkzoekende, een sekretaresse 
voelen zich er thuis. Hopelijk ant
woordt de Kapelse jeugd zondag 
negatief op de gestelde vragen en 
stemt zij massaal op de VU! De 
enige waarborg voor een arKier en 
beter beleid. 

• Openbare verkopen blijken 
„in" te zijn tijdens de verkiezings
campagnes. Van Bart Vander-
moere, lijstduwer in de Metropool, 
kregen wij een bericht omtrent de 
opyenbare verkoop ten stadhuize: 
„Grote kuis op het stadhuis: in het 

' kader van zeer dringende vernieu
wing en grote opkuis zal op zon
dag van zeer dringende vernieu
wing en grote opkuis zal op zon
dag 10 oktober van 8 uur tot 
13 uur, overgegaan worden tot de 
openbare verkoop van alle oude 
meubelen die het Antwerpse 
Stadhuis ontsieren. Lot 1: een aan
tal doorgezakte zetels in geel da
mast (stijl CVP), waarin jarenlang 
alleen maar werd „gezeten". Lot 2: 
een aantal scheefgetrokken zetels 
in rood fluweel (stijl SP) die jaren
lang alleen maar werden „versle
ten". Lot 3: een aantal aftandse 
zetels in blauw brokaat (stijl PVV), 
die door het jarenlange ellebogen-

• werk vreselijk „verwrongen" zijn." 

Dit pamflet is daarenboven nog 
knap geïllustreerd. Mooi! 

een V voor 

0<^^ 
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Volksunie 
• „Lieve tante. Laat de anderen 
maar verder vechten onder elkaar 
Zondag 10 oktober krijgen ze ver
diend op hun donder 't Volk van 
Gent wil het nu eens anders. Nog 
goed dat de VU er is! Daarom, doe 
zoals ik. STEM LIEVER VOOR DE 
VOLKSUNIE 't Zijn de wnnaars. 

'n Dikke zoen en tot kijk - uw neef
je, Maurice Van Hellevegfie. PS: 
Doe wel. en draai 's om tante". Dit 
staat op de rugzijde van een ei
genaardige postkaart Op de voor
zijde staan leuke zelfklevertjes, de 
postzegel beeldt niet de koning 
af, maar VU-lijstaanvoerder Gui-
do Deroo en een stemp>eltje 
schreeuwt uit: „Voor een zuinig en 
efficiënt beleid: VU 13". Onverbe
terlijk goed. 

• „Een nieuwe kans voor Riemst, 
der VU steeds tot Uw dienst". Een 
sobere campagne, daarom niet 
minder treffend. Deze afdeling 

legt terecht, het duidelijk verband 
tussen de nationale en de ge
meenteraadverkiezingen. 19 kan
didaten, waaronder 6 vrouwen, 
staan garant voor een betere aan
pak, waarbij een beleid ten dienste 
van de mensen primeert Wij dui
men voor hea 

• In Zaventem was de Volksunie 
medebestuurder. De resultaten 
liegen er niet om: meer en verant
woorde openbare werken, het ra-
dikaal Vlaams houden van deze 
gemeente, ondersteuning van het 
jeugdwerk, sociaal vooruitstre
vend, enz. „De VU was erbij!... De 
Volksunie geeft de Vlaamse be
langen in Zaventem weerklank!" 
Met hen zeggen wij dat enkel een 
versterkte VU een zekerheid is 
voor het doorzetten van dit ge
durfde beleid. 

• Op diezelfde Antwerpse VU-
lijst staat als onafhankelijke kandi
daat (37ste plaats) de illustere 
Bert De Bruyne, vrij en onafhanke
lijk kandidaat Deze gekende Ant
werpenaar is de motor achter het 
onafhankelijk sociaal-kultureel 
centrum dat „Oranjehuis" heet Als 
slogan ham De Bruyne: „Niet links, 
niet rechts-, maar averechts!". 

Ook ontwikkelt deze man een 
konkreet „Rampenplan" voor de 
metropool. De VU blijft wel dege
lijk een huis voor die bonte groep 
van hyperindividualisten, maar be
zeten door een enorme gemeen
schapszin. Het „recht op anders 
zijn", op non-konformisme is een 
realiteit bij ons. 

• Ook Geert Bourgeois, lijsttrek
ker van de VU te Izegem, is op de 
hoogte van een massale verkoop. 
„Om reden van faillissement van 
de stad Izegem zullen voornoem
de notarissen op last van de VU 
Izegem, als curator aangesteld 
door de kiezers, op zondag 10 
oktober 1982 overgaan tot de 
opent}are verkoop van de hierna
volgende eigendommen^ CJ de 
gefailleerde stad heeft meer dan 
17 miljoen frank uitgegeven voor 
de aankoop en het aftredende 
Kollege van Burgemeester en 
Schepenen zal naar veriuidt per
soonlijk aansprakelijk gestekJ wor
den wegens wanbeleid..."Wt'i wen

sen de Izegemse VU een verplet
terende „verkoop" toe, zoridag 
as.! 

• „Het zal anders worden in 
Groot-Ninove met een sterkere 
Volksunie", staat geblokletterd op 
een verkiezingsuitgave. Met be
hulp van treffende, vaak onthullen
de foto's, kopies van ministeriële 
brieven, kranteartikels, enz_. wordt 
het wanbeleid van de huidige Ni-
noofse meerderheid „blootge
legd". Deze kandidatenlijst wordt 
nog eens extra versterkt door de 
kandidatuur van onze algemene 
partijsekretaris Willy De ^fl&ger. 
Op naar de overwinning! 

• „Ons programma: een vinger 
in de pap, om., "en dan volgen een 
reeks aktiepunten. De VU van 
Tienen gaat er keihard, maar eer
lijk tegenaan. Voor het eerst in 
150 jaar nemen Vlaamsnationalis
ten deel aan gemeenteraadsver
kiezingen in de suikerstede. 
„Waarom kiezen voor de Volks
unie op 10 oktber?" Volgens eer
ste minister Martens zou tijdens 
deze verkiezingen over niets an
ders mogen geklapt worden dan 
hoeveel berkjes we op de markt 
gaan planten en of we de banken 
geel of tilauw gaan schilderen. Wij 
laten ons niet bedotten en willen 
dat 10 oktober één grote protest-
dag wordt! Wij duimen voor de 
Tiense ploeg! 

• „Voor elk probleem is er een 
oplossing — wij helpen zoeken". 
Dit lezen wij op de frontpagina van 
een sober pamflet van de Volks
uniejongeren van Brugge. Op die 
eerste bladzijde staat een foto van 
de stadhuisgevel, met in de leeg
staande nissen de VUJO-kandida-
ten afgebeeld. Nu moet u immers 
weten dat die lege nissen reeds 
meer dan tien jaar een probleem 
vormen. Thans heeft het stadsbe
stuur eindelijk een oplossing in 
't verschiet Toch een knap idee
tje, dit pamflet Daarenboven druk
ken die Brugse jongeren aldus 
hun oprechte wil uit om straks in 
dat stadhuis te gaan zetelen. Nog 
een knappe suggestie uit dit foP 
dertje: „een babynachtdienst: om 
ook mensen met jonge kinderen 
toe te laten 's avoids samen aan 
fiet gemeenschaps- en kultuurle-
ven te laten deelnemen". 

Tijl en Nele op Scheldevaart 

• De VU-Groot-Antwerpen 
voert op een andere wijze een 
financiële mobilizatie. Men kan 
4 nieuwjaarskaarten, van de hand 
van kunstenaar Frank-lvo Van 
Damme, kopei. voor lOOfr. Deze 
kaarten werden speciaal vervaar
digd voor het spijzen van het 

F. I. Van Danune 

verkiezingsfonds. Wij drukken 
hiervan graag één voortieeld af: 
„Met Tijl en Nele voor de vrede: 
wens ik U voorspoed, vreugd' en 
vrede!" U kunt dit pakket aan
schaffen door overschrijving op 
rekeningnummer 610-4422590-63 
van de VU-Groot-Antwerpen. 
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VS-banken maken zich zorgen over hun leningen 
Toen Jane Fonda vorig 
jaar haar film „Rollover" 
over een ineenstorting 
van de bankwereld uit
bracht werd die prent in 
New York schamper ont
haald. Als de film een jaar 
later was uitgekomen zou 
er minder schamper over 
gedaan zijn. De Ameri 
kaanse bankwereld staa 
wel niet op instorten 
maar de grootste Ameri 
kaanse banken zitten me 
de handen in het haar. Ze 
hebben de afgelopen ja 
ren met gulle hand enor 
me bedragen geleend 
aan een aantal Latijns-
Amerikaanse landen. En 
nu is het de grote vraag 
hoe ze al die miljarden 
zullen kunnen rekupere-
ren. Die kwestie belicht 
niet alleen de enorme 
ekonomische en polltiek-

sociale problemen van 
Latijns-Amerika. Ze heeft 
ook harde vragen opge
roepen over het door
zicht van de Amerikaan
se bankiers. Het gezag
hebbende Britse week
blad „The Economist" 
schreef enkele weken 
schamper over de in La
tijns-Amerika uitstaande 
Amerikaanse leningen 
als „Burrodollars" en 
maakte duidelijk dat in 
zijn ogen de „burroV 
(ezels) de banken waren. 
De grote ongerustheid 
begon toen in augustus jl. 
duidelijk werd dat Mexi
co zijn verplichtingen 
voor de afbetaling van 
zijn enorme buitenlandse 
schuld, 80 miljard dollar, 
niet kon nakomen. Een 
zeer verontrustend be
richt voor de negen 

grootste VS-banken die 
niet minder dan het ekwl-
valent van 40 t.h. van hun 
kapitaal en reserves aan 
Mexico geleend hebben. 

De Mexikaanse regering 
nationalizeerde op 1 sep
tember een vijftigtal pri-
vé-banken en stelde een 
strikte deviezenkontrole 
in om spekulatie en de 
enorme kapitaalvlucht te
gen te gaan. Het Interna
tionaal Muntfonds IMF 
trok naar Mexico om een 
uiterst delikate reddings
operatie te bespreken. 

De remedies die het IMF 
oplegt zijn bekend en ko
men altijd neer op een 
drastisch versoberings-
beleid. Met name, vermin
dering van de openbare 
uitgaven, verlaging van 
de binnenlandse koop

kracht, prioriteit aan de 
produktie voor de export, 
afschaffing van over
heidssubsidies voor ba-
sis-voedselprodukten, 
huisvesting, enz. 
Allemaal zaken die poli
tiek enorm explosief zijn. 

- Dergelijke programma's 
worden al slecht ont
haald in welvarende in
dustrielanden. Het is dus 
zeer de vraag of de nieu
we Mexicaanse regering 
— in december volgt pre
sident-elect Miguel de la 
Madrid de aftredende Lo
pez Portillo op — een 
dergelijke programma zal 
kunnen opleggen aan de 
zeventig miljoen Mexica
nen van wie een aanzien
lijk deel nu al in de groot
ste armoede leeft Het 
laatste wat de Verenigde 
Staten en zijn banken wil

len is massale onrust in 
Mexico die verder in 
Centraal-Amerika zou 
kunnen uitslaan. 

Wat de Amerikaanse 
banken nog meer zorgen 
baart is dat achter Mexi
co een reeks andere La-
tijns-Amerikaanse landen 
met enorme schuldenlas
ten in „burrodollars" 
staan en eveneens de 
grootste moeite dreigen 
te hebben hun inlos-
singstermijn na te komen. 

Argentinië, Brazilië en 
Venezuela staan samen 
voor 160 miljard dollar in 
het krijt. En ook Chili kan 
nauwelijks het geld vin
den om zijn schulden af 
te betalen. 

De problemen in die lan
den verschillen maar 
overal zijn ze enorm. 

Latijns-Amerika wankelt onder dollar-schulden 
Mexico 

in de jaren zeventig kende Mexico 
een gemiddeJde groei van 5 th. en 
een lage inflatie. Na de ontdekking 
van grote oliebronnen klom de 
groei in de jaren 1978-'81 naar 
8,5 t.h. gemiddeld, en de olie-in
komsten produceerden een sterk 
inflatoire druk. De meeste van die 
inkomsten werden gebruikt voor 
investeringen en uitgaven door de 
openbare sektor. De buitenlandse 
staatsschuld verdubbelde van 22 
miljard dollar in 1977 tot 45 miljard 
dollar in 1981. Om een snelle stij
ging van de inflatie tegen te gaan 
werd de Mexicaanse peso over
gewaardeerd, wat om. tege
moetkwam aan de wensen van 
protektionistisch ingestelde be
drijfsleiders die vooral op de bin
nenlandse markt ingesteld zijn 
Het gevolg was dat de import 
steeg, de uitvoer daalde en de 
feitelijke waarde van de munt nog 
meer-ondermijnd werd. 

Toen de olieprijzen inzakten en 
het vertrouwen in de peso instort
te moest Mexico begin dit jaar en 
opnieuw in augustus devalueren. 
De gezamenlijke devaluatie be
droeg 67 th. en tegen het eind van 
dit jaar zal de inflatie 100 t.h. 
belopen. Door de devaluatie zwol 
de kapitaalvlucht aan tot 22 miljard 
dollar, iets wat de regering nu door 
de deviezenkontrole probeert te 
stremmen. En de wijdverspreide 
korruptie op topniveau roomde 
nog eens miljoenen dollars af. 

Mexico zal de komende jaren niet 
meer op grote schaal kunnen le
nen om het gat van zijn deficit te 
stoppen en zijn ekonomie aan te 
zwengelen. In ruil voor noodhulp 
vanwege het IMF moet het op een 
drastisch soberheidsbeleid over
schakelen dat een zware sociale 
kost zal eisen. Vakbonden, linkse 
partijen en nationalistische groe
peringen hebben zich daar al te
gen uitgesproken. Er staan Mexico 
moeilijke en woelige dagen te 
wachten. 

Argentinië 
Argentinië financierde eveneens 
zijn ekonomische groei in het be

gin van de jaren zeventig met 
buitenlandse leningen. De geldtoe-
vloed deed de inflatie de pan 
uitvliegen (440 t.h. in 1976) en het 
militaire bewind schakelde over op 
een drastisch deflatoir beleid. Eko-
nomie-minister José Alfredo Mar
tinez de Hoz bracht in 1981 de in
flatie tot onder de 100 th. terug. 
Maar dat ging ten koste van een 
ongenadig sociaal beleid dat in 
Argentinië, ooit het land met de 
welvarendste bevolking van La
tijns-Amerika, een massale ver
paupering teweegbracht Het le
vensniveau zakte enorm, de werk
loosheid nam gestadig toe, en 
zelfs met die enorme last die de 
bevolking werd opgelegd werd 
het ekonomisch beleid op geen 
enkel gebied een sukses. De we
reldrecessie deed ook de Argen
tijnse export teruglopen en door 
de stijgende intrestvoeten werd 

het afbetalen van de buitenlandse 
schuld (37 miljard dollar dit jaar) 
steeds duurder. 
Ten gevolge van een speculatie-
golf tegen de peso liet Argentinië 
in de lente van 1981 de vaste 
wisselkoers los, waardoor de infla
tie begin dit jaar alweer tot 140 t.h. 
opklom. De weigering van het mili
taire bewind om op de militaire 
uitgaven te besnoeien hielp de 
inflatie aanwakkeren en met de 
Falklands-oorlog was het hek hele
maal van de dam. Hoge werkloos
heid, hoge inflatie, een verplette
rende buitenlandse schuld, een 
militair bewind dat door zijn Falk-
lands-debacle alle krediet is kwijt
geraakt en zeker niet in staa^is de 
bevolking een nieuw drastisch 
versoberingsbeleid op te leggen. 
Niemand ziet dan ook hoe Argen
tinië uit de ekonomische rotzooi 
kan geraken. 

Brazilië 
Terwijl de export van Mexico 
vooral uit olie, die van Argentinië 
vooral uit landbouwprodukten en 
die van Chili overwegend uit ko
per bestaat heeft de uitvoer van 
Brazilië een veel bredere basis: 
wagens, staal, machines, evenals 
koffie, sojabonen en andere land
bouwprodukten. Brazilië heeft 
eveneens op grote schaal ge
leend, maar iets voorzichtiger en 
meestal op lange termijn. Het pro
beert dus zijn schuldeisers ervan 
te overtuigen dat het niet op één 
lijn met Mexico en Argentinië kan 
worden gesteld. Het heeft na de 
tweede oliekrisis ook eerder op de 
ekonomische rem geduwd om 
een oververhitte ekonomie af te 
koelen en de inflatie tegen te gaan. 
Maar ook het land dat als „ekono
misch wonder" werd bestempeld 

Terwijl Latijns-Amerika gebukt loopt 
onder de VS-dollars is Zaïre in 
hetzelfde bedje ziek... 

zit in diepe moeilijkheden. Zijn 
bescheiden handelsoverschot van 
vorig jaar (1,2 miljard dollar) dreigt 
dit jaar gehalveerd te zijn. De 
inflatie draait nog steeds rond de 
1001 h., het afkoelingsbeleid leidde 
tot een reeks faillissementen, wat 
de werkloosheid vergrootte, de 
industrie stagneert en ook vele 
grote bedrijven zijn in moeilijkhe
den. Het ziet er niet naar uit dat 
Brazilië voldoende met zijn export 
kan winnen om én zijn schulden af 
te betalen en ekonomische groei 
te kennen. 

Chili 
In Chili ten slotte heeft het Fried-
man-model van laissez-faire wel 
grote instemming gekregen van 
een rijke bovenlaag maar voor de 
rest het land nog verder in de 
misère geduwd De sociale kost 
van het programma was ontzet
tend hoog, de werkloosheid nam 
toe tot 20 t.h., er werd een toene
mende ondervoeding bij de laag
ste inkomensklassen gemeld. De 
inflatie werd sterk teruggedron
gen en dat was dan ook het enige 
resultaat. De kapitaalkrachtigen 
profiteerden met van het extreem-
liberale beleid om produktief te 
investeren, maar om te spekuleren 
en vastgoed aan te kopen. Een 
deel van het in het buitenland 
geleend geld werd verspild in in
voer van luxegoederen voor de 
njken. Met het zakken van de 
koperprijs op de wereldmarkt 
daalden de export-inkomsten nog 
verder Chili tekende vong jaar 
een verdrievoudigd handelsdeficit 
op en heeft op zijn beurt de 
grootste moeite zijn zware schul
denlast af te betalen. En over 
Miltons Friedman ideeën die on
der generaal Pinochet zo nauwge
zet werden toegepast en die snel
le ekonomische suksessen moes
ten garanderen spreekt niemand 
meer 

Vanuit Noord-Amenka kijken be
zorgde bankiers nu toe hoe ze uit 
al die landen, waarin ze zovele 
miljarden hebben gestoken, hun 
kastanjes uit het vuur zullen kun
nen halen. 

H. Oosterhuys 
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Een Franse beweging, 
erg gelijkend op de Vlaamse 
Het tijdschrift „Le peuple valdotain" is de spreekbuis van de Union 
valdotaine. Deze is op haar beurt, als politieke partij, de speerpunt 
van de Franse beweging in Italië of nauwkeuriger, in het sedert de vo
rige eeuw bij Italië gevoegde Aosta-dal, eigenlijk een brede vallei met 
vele zijdalen. Naast de 40.000 inwijkelingen die de Italiaanse staat er 
naar beproefd recept, heeft heen gezonden om de streek op 
onontwarbare wijze met de „italianata" te verstrengelen, wonen er nog 
een 60.000 inboorlingen. Als zij zich niet Valdotains laten noemen, 
heten zij Savoyards. Naar taal en kuituur behoren zij tot hetzelfde ge
bied als hun aan de Franse zijde van de Mont Blanc wonende overbu
ren: Savoie. Hun gewesttalen worden bij het Franco-Provencaats ge
rangschikt, een overgangsstadium tussen het Frans en het Oksitaans, 
de twee talen die uit de Gallo-Romeinse verbastering voortgekomen 
zijn. Zoveel staat vast, dat hun kultuurtaal het Frans is en niet het 
Italiaans. 

verkopen voor een bord linzen-
soep, is ook bij ons nog niet 
uitgeroeid, vooral niet aan de kust 
Hoe goed kunnen wij de Fransen 
van het toeristische Aosta begrij
pen? 

5. „Verdraagt nooit een agressie
ve houding vanwege gemeente
lijke, gewestelijke of staatsbe-
dienden noch vanwege de post 
Zij hebben het recht niet, frans-
sprekende verzoeken af te snau
wen, integendeel, zij zijn gehou
den tot de kennis van de beide 

Een tijd geleden nu heeft „Le 
peuple valdotain" een negenvoudi
ge oproep geslaakt De zeven 
eerste punten ervan geven wij 
hieronder weer. 
Vooreerst om de schijnwerper te 
richten op een werkelijkheid die in 
dit laatste kwartaal van de twintig
ste eeuw en nog wel in het hartje 
van het westerse Europa ondenk
baar zou moeten zijn. 
Maar ook om enkele evenwijdige 
lijnen te trekken met Vlaamse toe
standen. 

Een welsprekende 
vergelijking 

1. „Ouders, kijkt er op toe dan uw 
kleuters tweetalig behandeld 
worden! Als dit niet gebeurt, laat 
het dan weten aan de didakti-
sche direkteur van de betrokken 
sektor en vraag hem, wat minder 
te praten en wat meer toezicht te 
houden". 

Het onderwijs in het Aostagebied 
moet rechtens tweetalig zijn. Méér 
hebben de Fransen van de Ita
liaanse staat niet kunnen los krij
gen. Op het terrein komt van deze 
tweetaligheid vaak weinig terecht 
Hoe lang zullen de Franse ouders 
dan nog moeten vechten om de 
voor hun kinderen tenminste be
twistbare tweetaligheid om te bui
gen tot de ééntaligheid die de 
Italianen in hun eigen volksscholen 
vanzelfsprekend vinden? 
Tweetalige of franstalige lagere 
scholen hebben wij in Vlaanderen, 
behalve dan in Brussel en langs de 
taalgrens, gelukkig nooit gekend. 
2. „Burgemeesters, zorgt ervoor 
dat uw omzendbrieven, nota's, 
verslagen, briefwisselling, be
wegwijzering niet alleen in het 
Italiaans gesteld worden" 
Oudere flaminganten zullen zich 
zeker de tijd herinneren toen op 
tafel moest geklopt worden voor 
het toepassen van de wet op de 
tweetaligheid in bestuurszaken. 
Sedert 1932 evenwel dienden al
leen het centraal bestuur en ver
der een aantal taalgrensgemeen
ten plus de Brusselse agglomera
tie tweetalig bestuurd te worden. 
Officieel mocht sedertdien alleen 
het Nederlands als ambtstaai aan
gewend worden in het erkende 
Nederlandse taalgebied. 
Ook al gebeurde dit niet steeds 
(en nog steeds niet helemaal), het 
was toch een enorme vooruitgang 
tegenover de voorgaande perio
de. Toen heerste er namelijk taai-
vrijheid, wat in de praktijk nogal 
eens neerkwam op Franstaligheid, 
zodat tweetaligheid al op een gun
stige toestand geleek. 
In dit sukkelstraatje zitten die van 
Aosta dus nog. 
3. „Eist van de banken dat alle 
mondelinge en schriftelijke in
lichtingen tenminste tweetalig 
zouden zijn". 

|4/iTUSSEN 
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De vernederlandsing van het be
drijfsleven is één van de laatste, 
nog niet eens volledige, verwor
venheden van de Vlaamse bewe
ging. In Aosta moeten ze aandrin
gen voor de minimale tweetalig
heid van... inlichtingen. 
4. „Handelaars, maak uw uithang
borden en opschriften tweetalig". 
De kwaal van de opportunistische, 
materialistische handelaars, overal 
ter wereld de eersten om hun ziel 
en de solidariteit met hun volk te 

talen. Aarzel niet, een beroep te 
doen op hun hiërarchische over
sten". 
Woordgevechten met ambtena
ren en beambten, vooral sociale 
druk van deze laatsten, is ook in 
en rond Brussel nog niet ten einde. 
Onze „taalklachtenbus" steekt vol! 
6. „Dat onze priesters de Conci
lievoorschriften inzake het ge
bruik van de volkstaal aan hun 
laars lappen, is hun zaak. Het is 
geen reden om de kerk te verla

ten, wel om in het Frans te zingen 
en te antwoorden. De kakafonie 
komt op de rekening van de 
pastoor". 
Hoe lang is het geleden dat er her
rie moest gemaakt worden om in 
Antwerpen, in Gent en aan de kust 
de laatste hardleerse of op centen 
beluste pastoors tot betere ge
voelens te brengen? Het vervult 
ons met enig leedvermaak, te ver
nemen dat wanneer de Fransen in 
't nauw geraken, zij precies dezelf
de „primaire" brutale, fascistoïde 
enz... methoden aanprijzen als die 
welke TAK-kers en anderen tot 
afgrijzen van „La Libre Belgique"-
lezers met sukses hebben aange
wend. 
Het kost ons dan ook weinig moei
te, hen gelijk te geven. Onze 
Vlaamse ervaringen met de 
staatstrouw van de Belgische 
geestelijkheid geven ons een 
voorstelling van wat de volksge-
trouwe Fransen en hun „petits 
vicaires" van het klerikale Italiaan
se establishment te verduren heb
ben. 
7. „Zendt alle officiële eentalig 
Italiaanse briefwisseling — ook 
een benoeming, ook een bericht 
van betaling of een mededeling 
van deelneming aan een wed
strijd — terug aan afzender". 
Duidelijk zien wij voor onze geest 
de rood-wit-blauwe-kleefzegels 
„terug aan afzender - Nederlands 
a.u.b.". Zij werden tot voor een 
tiental jaren druk gebruikt Tegerv 

woordig liggen ze als winkeljuf-
frouw bij menig ouder flamingant 
te vergelen. 

In hetzelfde schuitje 
Uit de bovenstaande vergelijking 
moge blijken hoezeer sommige 
achterlijke taaitoestanden, waarop 
de oproep slaat in Vlaanderen tot 
een reeds vervagend verleden be
horen en anderzijds hoe kort gele
den of zelfs nog steeds aanwezig 
sommige andere zijn. 
De Fransen in Italië hebben dus 
nog een lange (lijdens)weg te 
gaan, willen zij zrch als Fransen 
handhaven en binnen Italië ont
voogden. En wij zitten, weliswaar 
met veel voorsprong en binnen 
een kleine staat als België onder 
gunstiger voorwaarden, toch ei
genlijk in hetzelfde schuitje. 
In Aosta beschikken de Fransen 
niet over de politieke, ekonomi-
sche, kulturele macht 
Daardoor genieten zij en hun taal 
niet het aanzien dat hen bv. in 
België zo lang ten deel gevallen is. 
Daardoor bevinden zij zich in de 
toestand van een machteloze, ver
drukte, met vervreemding be
dreigde volksgroep. Het legt uit 
waarom hun optreden, hun eisen, 
hun argumenten, en hun oproepen 
zo ontleend zouden kunnen zijn 
aan het arsenaal van de Vlaamse 
beweging, eveneens een volkse 
beweging van destijds rechtelo-
zea 

Stilaan maar zeker verwerven de 
Vlamingen macht aanzien en zelf
bestuur. Het ware te hopen dat de 
generaties die dit mogen beleven, 
niet vergeten vanwaar zij komen 
en op het internationale forum een 
helpende hand uitsteken naar hen 
die in het moeras van andermans 
staatsimperialisme voortsukkelen. 

Karel Jansegers 

Schiltz in Barcelona 
(vervolg van biz. 1) 
De Catalaanse regering wordt 
voorgezeten door Jordi Pujol die 
in een vorige funktie, net als minis
ter Schiltz, voorzitter was van de 
nationalistische partij. Tussen 
Vlaanderen en Catalonië bestaan 
er sinds enkele jaren veelvuldige 
en hartelijke kontakten, ook en' 
vooral tussen de Volksunie en de 
Convergencia die beide deel uit
maken van de Europese Vrije Al
liantie. Deze hartelijke betrekkin
gen hebben ongetwijfeld een rol 
gespeeld bij de uitnodiging van 
minister Trias Fargas aan zijn 
Vlaamse ambtsgenoot Hugo 
Schiltz. 
Catalonië en Vlaanderen vertonen 
trouwens heel wat verwante trek-
kea Het zijn allebei landen met 
een eigen identiteit volkeren die 
qua aantal — ieder met zes mil
joen inwoners — gesneden zijn 

De ministers Hugo Schiltz en Trias Fargas begroeten mekaar op de bin
nenkeer van het eerbiedwaardige 15e-eeuwse Palau de la Generalitat, 

stenen simbod van de Catalaanse onafhankelijkheidswil 

Voorzitter Jordi Pujol van de Catalaanse Generalitat — de hoogste 
gezagsdrager van Catalonië — hield eraan om Hugo Schiltz persoonlijk 

te ontvangen. 

naar de ideale maat van een Euro
pese regio. Ze zijn nog gewikkeld 
in hun onafhankelijkheidsstrijd: net 
voldoende autonomie om mekaar 
reeds te ontmoeten, allebei er ook 
op bedacht de autonomiegedach-
ten binnenlands te versterken 
door buitenlandse kontakten. 
Vlaanderen en Catalonië hebben 
gemeen dat hun inbreng in de 
Belgische respektievelijk Spaanse 
huishouding veel groter is dan het 
aandeel dat zij terug ontvangen 
zowel financieel als inzake politie
ke macht De maritieme ligging en 
roeping van zowel Vlaanderen als 
Catalonië, het grote aandeel van 
de KMO's in de Catalaanse en de 
Vlaamse ekonomie, de vertrouwd
heid met de strijd voor het behoud 

van eigen taal en kuituur en de 
daaraan verbonden denkwereld: 
een gesprek tussen Vlamingen en 
Catalanen is een gesprek tussen 
Europese volkeren die zich be
wust zijn van veel gemeenschap
pelijks. 
in die zin is de officiële ontmoeting 
verleden week te Barcelona ook 
een hoopvol Europees teken. De 
Europese eenmaking is, ondanks 
het drukke gedoe te Straatsburg 
en te Brussel, eigenlijk op een 
dood punt beland. Het grote knel
punt is de onwil van de nationale 
staten om wérkelijke macht en 
bevoegdheid te geven naar bene
den aan de regio's en naar boven 
aan een hechte Europese ge
meenschap. De geestdrift voor de 
Europese gedachte, gelijk ze in de 
vijftiger jaren sterk leefde ook en 
vooral bij jongeren, is al lang ge
doofd onder de as van de EEG. 
Een nieuwe bezieling, een nieuwe 
impuls, een nieuwe geestdrift kun
nen slechts verwekt worden door 
de idee van het Europa der volke
ren en regio's. 
Het zou dan ook verkeerd zijn, de 
betekenis van de ontmoeting tus
sen Vlaamse en Catalaanse minis
ters en delegaties te beperken tot 
de termen van het slotcommuni
qué dat zoals gebruikelijk bij offi
cieel internationaal verkeer, op)ge-
steld wordt in de gepolijste termen 
van het protokol. Tussen de regels 
staat er veel méér te lezen. Zo bij 
voorlieeld de bevestiging van 
Vlaanderen's gelaat naar buiten: 
een idee die minister Schultz uit
zonderlijk dierbaar is en die hij 
hoogst persoonlijk te Barcelona 
mocht belichamen. 
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VU-beleidsopties bekendgemaakt 
Het is niet weinig opgevallen dat in deze elektorale 
periode de voorstelling van het DIRV-plan door CVP-
er Gaston Geens zeer ruime persaandacht kreeg 
(terecht overigens), terwijl het vorige week aan de 
pers voorgestelde globale tewerkstellingsplan van de 
VU nauwelijks een kleine persecho meekreeg. 
Nochtans heeft de VU een lang voorbereid — onder 
meer via het kongres van de arbeid in 78 — tewerk
stellingsbeleid ontvouwd. 
Waarvan wij hier enkele krachtlijnen opsommen. 

Dringend nieuw 
tewericstellingsbeleid 
vereist 

VMr Sociaal-ekonomisch 

De VU stelt in haar tewerkstel
lingsbeleid het iseginsel voorop 
van het recht op art>eid voor ieder
een; zo mogelijk in het normale ar-
beidsprocea 

VU w îjst elke defensieve opstel
ling af en wenst een offensief en 
toekomstgericht beleid, waarbij 
vooral dient gestreefd te worden 
naar een betere benutting van het 
produktieapparaat 

Inlevering met Inspraak ^^j^j ^.^^^ Geleld 
Zolang dit niet kan, zal de overheid 
andere oplossingen moeten zoe
ken in de richting van een volwaar
dig derde ariseidscircuit, erkenning 
van vrijwilligerswerk, onbezoldig
de arbeid met recht op werktoos-
heidsvergoeding, enz.. 
Om de grote omvang van de 
jeugdwerkloosheid te beperken 
stelt de VU voor, de vrijwillige 
pensionering op 60 jaar mogelijk 
te maken. Tevens moet de stati
sche opdeling tussen schooltijd — 
aktieve leeftijd — pensionering 
doorgebroken worden door twee-
de-kansonderwijs, vorming, niet-
bezoMigde arbeid in gezinsver
band of gemeenschapsdienst, 
enz„ 
De financiering van een echt te
werkstellingsbeleid is volgens de 
.VU mogelijk, mits de ondernemin
gen de gelegenheid krijgen op
nieuw een normaal rentabiliteits-
niveau te bereiken. De voordelen 
die de bedrijven toegewezen krij-
igen en de daaruit voortvloeiende 
meerwaarden, moeten echter 
prioritair mede benut worden om 
bijkomende tewerkstelling te 
creören. Wanneer de bedrijven 
hierin binnen een redelijke tijd niet 
slagen, moet de overheid een ex
tra-belasting heffen op de verkre
gen meerwaarde, ten einde zelf de 
noodzakelijke initiatieven te kun
nen nemen en financieren. 
De inlevering van de werknemers 
moet gepaard gaan met meer in
spraak medebeslissingsrecht en 
kontrole op de beleidsoriënterin-
gen. 
De VU stelt voor, de tot nu toe ge
voerde subsidiëringspolitiek gron
dig te wijzigen en algemene fiska
le maatregelen te nemen ten ein
de levenskrachtige en renderen
de bedrijven te stimuleren, met 
de klemtoon op arbeidsintensie
ve ondernemingen. 
Inzake arbeidsduur en produkti-
viteit is de VU voorstander van 
een gedurfd en gevarieerd pro
gramma, zonder veralgemening 
en verstarring. Elk experiment dat 
kan leiden tot meer tewerkstelling 
moet kunnen tot stand komen. De 

De VU stelt dat een nieuw indus
trieel beleid (NIB) en het tewerk
stellingsbeleid enkel kunnen luk
ken in het kader van een globale 
politieke strategie, waarbij er een 
efficiënte kapitaalstock gecreëerd 
wordt die meer tewerkstelling 
waartx>rgt tegen normale lonen, 
bij normale rentabiliteit 
Het NIB veronderstelt vooral de 
heroriëntering van onze globale 
industriële struktuur, in funktie 

van de intematk)nale vraag: hoog
technologische produkten en uit
rustingsgoederen, waartMj een 
grote toegevoegde waarde wordt 
gerealizeerd. De ontplooiing van 
een NIB is enkel mogelijk door 
aktieve inschakeling van het we
tenschappelijk onderzoek en door 
betere samenwerking tussen dit 
onderzoek en de ondernemingen; 
vooral dan de dynamische KMO's. 

De VU is hierbij van oordeel dat 
alle middelen en instrumenten van 
het wetenschappelijk onderzoek, 
die betrekking hebben op het in
dustrieel beleid, onmiddellijk moe
ten geregionalizeerd worden over
eenkomstig de biezondere wet op 
de staatshervorming van augus
tus '80. 

De VU wenst eveneens de radika-
le aanpak van de strijd tegen 
zwartwerk en fiskale fraude, door 
een grondige herziening van de 
fiskale aftrekbaartieid van verkre
gen diensten en privaat uitgevoer
de werken. Daardoor moeten 
zwartwerk en de daaruit voort
vloeiende fiskale fraude oninteres
sant worden voor de opdrachtge
ver. 

De VU is er van overtuigd dat een 
echt tewerkstellingsbeleid en een 
NIB enkel effektief mogelijk zijn na 
in een eerste faze de uitvoering in 
brede zin van de wet op de staats
hervorming en in een tweede faze 
de uitbreiding van de regionale 
bevoegdheden naar alle sekto
ren van de sociaal-ekonomische 
politiek. 

Al te veel wordt de kompensatie-
politiek gebruikt en misbruikt, 
waardoor voor Vlaanderen een 
aanzienlijk aantal kansen verioren 
gaan. Te meer daar de centrale re
gering al te veel geneigd is een de
fensief struktuurbeleid te voeren, 
gericht op het in stand houden 
van sektoren met zeer twijfelach
tige toekomstmogelijkheden. 

De volledige tekst van het VU-te-
werkstellingsbeleid werd vorige 
week donderdag op een pers-
konferentie voorgesteld door 
VU-voorzitter Vic Anciaux, inge
nieur André Geens en algemeen 
sekretaris Willy De Saeger. 

De tekst (in brochurevorm) kan 
verkregen worden op het Barri-
kadenplein 12 te 1000 Brussel 

Enkele 
grepen uit het 
VU- tewerkstellingsbeleid 

• „De oorzaak van de onzeker
heid van vandaag wordt voor een 
groot gedeelte bepaaki door de 
snel toegenomen werkloosheid 
die veel gezinnen treft, en het 
ongeloof van de meerderheid van 
de bevolking dat hierin op korte 
termijn enige verisetering zou mo
gen verwacht worden. 
Reeds in het voorjaar van 78 
onderitende de Volksunie dit pro-
tileem tijdens haar „Kongres over 
de Arbeid". 
Tijdens dit kongres werd gesteld 
dat de krisis waarin wij ons t)e\/in-
den verder gaat dan het ekonomi-
sche en werd gestekt dat de be-
schaving zelve in kriss is. 
Op weg naar een zelfstandig 
Vlaanderen bevestigt de Volks
unie dat zij streeft naar een demo-
kratische gemeenschap waarin 
macht kennis en informatie, ar-
beki, inkomens en verantwoorde

lijkheden worden gespreid over 
alle bevolkingsgroepen". 

Experimenten 
• „De arbeidsduurverkorting 
met behoud van loon — waarom
trent momenteel zoveel te doen is 
— zal ondraaglijk t)lijken voor veel 
sektoren en zou eerder arbeids-
vernietigend dan arb^dsplaats-
scheppend werken. 
De VU meent dat een arbeids
duurverkorting met kxmverminde-
ring enigszins haalbaar zou kun
nen zijn, maar zij tieschouwt dit als 
een vorm van louter defensieve 
opstelling 
Ook de veralgemening van de 
deeltijdse arbeid moet als defen
sief worden bestempeld, wat niet 
wegneemt dat deeltijdse arb&d in 

een overgangsfaze als een ernstig 
alternatief kan onderzocht wor
den, en zeker moet mogelijk ge
maakt worden. De VU meent dat 
verschillende experimenten wette
lijk mogelijk gemaakt worden. Een 
verlaging van de loonkost houdt in 
dat niet het werkelijke loon van de 
werknemer maar wel het bruto-
loon dient verminderd te worden. 
Waarop wordt nog gewacht om 
terzake het Planbureau een drin
gende studie-opdracht te geven? 

Vlaams 
Onderzoeks
centrum 
• Na de regionalizering van de 
instrumenten voor wetenschappe
lijk onderzoek stelt de VU de 
oprichting voor van één enkel 
Vlaams Centrum ter ondersteu
ning van het Industrieel Weten
schappelijk Onderzoek waar alle 
ondernemingen terecht kunnen 
met hun vragen en problemen 
teneinde de toegankelijkheid voor 
de bedrijven te vergroten en de 
effKiëntie van de beschikbare 
middelen te nationalizeren. 

De uiterst belangrijke prototype-
steun dient eveneens via dit cen
tiem te worden geregekl. 

Beknotte 
bevoegdheden 
# De bijzondere wet van 8 au
gustus '80 stekie dat de „Vlaamse 
Raad' en de „Vlaamse Executie
ve" t)evoegd zijn voor wat t)etreft 
het ekonomisch beleid op diverse 
belangrijke domeinen. 

Evenwel: 
— voor de sektoren waar een 
nationaal sektorieel beleid erkend 
is, wordt elke beslissing genomen 
door de nationale overheid, op 
advies van de Executieven. Het 
betreft dé steenkolenmijnen, de 
scheepsiMuw en -herstelling, de 
glasverpakkingsnijverheid, de tex
tielnijverheid en staalnijverheid, 
met inbegrip van vervoer van ert
sen en cokes 
— de gewesten zijn niet bevoegd 
inzake prijzenbeleid en vestigings
voorwaarden. 
— voor de toekenning van staats-
waartjorg is, op voorstel van de 
„Executieven"de t)eslissing van de 
ministerraad vereist 
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Leefmilieu 

l^NHET 
feONF 

Zwinse 
jachthavenplannen 
krijgen wind tegen 
Op een perskonferentie te Brus
sel heeft de Bond Beter Leefmilieu 
fel geprotesteerd tegen de plan
nen voor een prestigieuze jachtha
ven aan de rand van het Zwin. 

Daardoor wordt het grootste duin
gebied van de oostkust bedreigd. 
Daags na de veroordeling van 
burgemeester Versteele dreigt 
het Westhoekschandaal van De 

Onwettige 
weekeindverblijven: 
hoelang nog? 
Nadat het nationaal Komitee 
Weekeindverblijven (opgericht in 
1971) op 17 augustus jongstleden 
de Werkgroep Open Ruimte ver
liet, kwam er scherpe reaktie o.m. 
vanuit de Bond Beter Leefmilieu. 
Inderdaad, in Vlaanderen staan er 
nog steeds naar schatting dertig-
duizen chalets, caravans en zelfs 
oude autobussen in de open ruim
te, zonder dat daartoe een vergurv 
ning werd afgeleverd. De bij von
nis toegekende rechten om deze 
onwettige konstrukties af te bre
ken worden zelden of nooit in 
praktijk gebracht 

Meer nog: ook nu nog staan er ge
regeld aankondigingen in kranten 
en reklamebladen met de vermel
ding „l)os-grond, geschikt voor 
weekeindverblijf, te koop". In 1974 
werden ongeveer 22.000 illegale 
verblijven geïnventarizeerd. Ande
re initiatieven heeft' de overheid 
sedertdien niet genomen. Pas in 
1981 kwam een gezamenlijke prin-
ciepsverklaring tot stand van het 
Staatssekretariaat voor Ruimtelij
ke Ordening, het Nationaal Komi
tee Weekeindverblijven, de Ko
ning Boudewijnstichting en de 
Bond Beter Leefmilieu. Daarin 
werd gesteld dat de open ruimte 
zoveel mgelijk moet worden ge
vrijwaard, de zorg voor leefbare 
steden en dorpen de druk op de 
open ruimte zal verminderen, kor
daat zal worden opgetreden tegen 
overtreders van de wet en de 
bevolking en de openbare bestu
ren zullen worden opgeroepen om 
de principes van de ruimtelijke 
ordening te eerbiedigen en te 
doen naleven. 

Op 15 maart jongstleden bevestig
de minister Akkermans uitdrukke
lijk dat niet buiten de wettelijkheid 
kan worden getreden en stelde hij 
een goodwill-operatie van zes 
maanden in het vooruitzicht De 
inzet zou zijn: een vrijwilige zuive
ring van het groenste groen in 
Vlaanderen. 

Nu het Nationaal Komitee voor 
Weekeindverblijven afhaakte is 
het zeer de vraag of minister 
Akkermans, met de gemeente
raadsverkiezingen voor de deur, 
zijn woord zal houden. 

Minister Akkermans draagt 
een zware verantwoordelijkheid in 
deze ergerlijke aangelegenheid. 
Hij zal op 10 oktober a.s. op zijn 
(milieubewuste?) daden worden 
beoordeeld. 

Panne zich te herhalen in het 
Zoute. De Ontwikkelings- en In
vesteringsmaatschappij wil te 
Knokke-Heist namelijk een jacht
haven voor een duizendtal plezier
boten en bijna evenveel woningen 
met aanlegsteiger optrekken. Dit 
miljardenprojekt zou jaarlijks ruim 
twee miljoen bezoekers aantrek
ken, volgere de promotor „om het 
Zwin definitief te beschermen". 
Om dit plan te verwezenlijken 
moet worden geknoeid met het 
gewestplan en wordt zware druk 
uitgeoeferKl op minister Poma om 
het betrokken gebied niet defini
tief te beschermen. 
Het bewust duirtgebied is een 
uniek landschap aan de rand van 
het Zwin en staat op het gewest
plan Brugge-Oostkust awigedukJ 
als natuurgebied met wetenschap
pelijke waarde of natuurreservaat 

OrKlanks de vooriopige rangschik
king van dit gebied vorig jaar en 
het gunstig advies van de Konink
lijke Kommissie voor Monumerv 
ten en LarKtechappen werd geen 
definitieve rangschikking doorge
voerd. De termijn is sedert maart jl. 
verstreken en er wordt zelfs reeds 
druk uitgeoefend om een gewest
planwijziging door te voeren en 
daardoor het statuut van dit duin
gebied te verarKleren in rekreatie-
en woonzone. Dit alles om de 
aanleg van de jachthaven mogelijk 
te maken. 

In een eerste reaktie heeft de 
Bond Beter Leefmilieu een ver
zoek tot definitieve rangschikking 
van dit gebied (de Zwinbosjes) te 
KrK>kke-Heist ingediend bij minis
ter Poma Daarop kwam tot nu toe 
geen antwoord. 

Bovendien heeft de Bond Beter 
Leefmilieu volgende eisen beklem
toond: 

# het huidige gewestplan moet 
strikt worden nageleefd; 
# het omstreden haven- en 
bouwprojekt moet onmkJdellijk en 
officieel worden afgewezen, d .w i 
nog voor de gemeenteraadsver
kiezingen van 10 oktober a.&; 

# de nodige beheersmaatrege
len moeten worden uitgevaardigd 
om natuur en landschap in het 
gebied op termijn te vrijwaren; 

# het Algemeen Plan van Aanleg 
van Knokke moet ten spoedigste 
in overeenstemming worden ge
bracht met het gewestplan, waar
bij ook de Tolpaartpoider en de 
Boomgaard als landbouwgebied 
worden behouden. 

PERS pektie f 
De meeste kommentaren in de 
pers gingen uiteraard over de 
gemeenteraadsverkiezingen. En 
verschillende kranten wijzen 
daarbij op de verwachte aclïter-
uitgang van de CVP en de winst 
die er inzit voor de Volksunie. 
Laat ons nu maar hopen dat die 
voorspellingen ook bewaarheid 
zullen worden! 
In elk geval hebben CVP en P W 
de kiezers bedrogen, terwijl de SP 
maar op een amechtige manier 
oppositie voerde. 

DAAROM, zo besluit Het Be
lang van Limburg, zit er 

winst in voor de VU. De analyse 
van Camps is de moeite waard om 
uitgebreid te citeren: 
„De leugen van vroegere liberale 
slogans die nu helemaal open en 
bloot ligt, heeft het vertrouwen 
van een deel van de kiezers danig 
geschokt Tegen alle beloftes in 
werd ook nu niet een vermage
ringskuur aan de staat opgelegd 
maar waren fiet andermaal de 
arbeider, tiediende en onderne
mer die nog maar eens moesten 
afslanken. Niet u maar de staat 
leeft txjven zijn stand. Er is geen 
splinter heel gebleven aan deze 
liberale boodschap uit de vorige 
parlementsverkiezingen. Ook de 
kristen-demokraten hebben nog 
altijd niet dat duidelijk profiel van 
weleer teruggevonden. De spar)-
ning tussen de partij en de vak
bond is permanent Het is niet 
toevallig dat het ACW een aparte 
kiesfolder uitgeeft waarin uitdruk
kelijk gevraagd wordt om alleen 
op de ACW-kandidaten te stem

men De machtsstrijd tussen de 
CVP-standen gaat dus onvenrm-
derd voort Het verschil in pro
gramma wordt dan weer niet aan
gegeven Deze waas van dubbel-
zinnighekl kan niet eeuwig worden 
volg^muden De CVP zal zich ooit 
toch weer eerts moeten gaan be
wijzen als een 
voU<spartij 
HetziMens^chtdesodaMstenniet 
zijn die het ongenoegen van de 
bevoking tegen de huidige koéitie 
kunnen omzetten in stemmerh 
winst Daarvoor zip ze zelf te lang 
aan de macht geweest en het 
inzicht dat er geen sociaTistisch 
alternatief bestaat, is breed ver-
sprekl. Ook vanuit de oppositie 
heeft de SP geen bewi^ kunnen 
leveren dat ze pk>ts wel in staat 
zou zijn om de ekonomische en 
sociale krisis met sukses te be
vechten en het land op de weg 
van het herstel te helpen. Deze so
cialistische onmacht heeft trou
wens Europese afmetir}gen aart-
genomen. Ook al omdat de kiezer 
stilaan uitgekeken is op de grote 
partijen die het land afwisselend 
het>ben bestuurd en naar de knop
pen geholpen, ligt het voor de 
hand dat de Volksurtie en de 
Groenen in de lift zitten." 

DE ogen van de Vlaamse kiezer 
gaan inderdaad steeds meer 

open en de miljardendans rond 
het Waalse staal speelt daarin een 
belangrijke rol. De toegeeflijkheid 
van de CVP terzake kan volgens 
(]ioossens in De Morgen de CVP 
vele stemmen kosten en de CVP 
terugdringen tot een „gewone par
tij": 
„Het meest kwetst)aar is de 

Vlaamse kristen-demokratie rmch-
tarts in de staatttwestie. Binnen 
zeer ekienbare tijd moet deze 
regering aan CockerittSambre op-
rweuw mHjarden geven, zoniet 
komt het tot een fyiOiet van cBe 
maatschappij Het is vrijwel zeker 
dat Martens omvi/Ue van het Belgi
sche feit een nieuwe check voor 
Cocker^ zal tekenen Voor de 
CVP wordt het dan een Vtaarris 
tkama en de beangstigerKle ze-
kerheid dat ze bij een volgende 
verkiezing een stuk onder de 30 
pet daalt Meteen is de Vlaamse 
kristerhdemokratie rmt langer een 
onmisbtve koattiepartner. Een 
perspektief waarbij een machts-
partij als de CVP koude rillingen 
moet krijgen." 

Het zou alleszins voor het welzijn 
en de welvaart van het Vlaamse 
volk geen slechte zaak zijn, als de 
CVP eens Hk op stuk zou krijgen. 
Haar almacht heeft al te lang ge
duurd en de wijze waarop zij „for 
FlarKiers speaks" is al te bieïab-
berd. 

IN elk geval mag ook de SP niet 
te hard juichen, want zoals Het 

Volk schrijft was het Willy Claes 
die de miljarden aan het Waalse 
staal heeft doorgegeven: 
En in Vlaandetén zegt de SP, nu zij 
in de oppositie zit, dat de regering 
te veel geeft aan het Waalse staal 
In zijn jongste nummer verfwugde 
„De Morgen"zk^ al over de moei
lijkheden die de CVP zal ondervin
den wanneer er nieuwe hulp zal 
nodig zijn. 
Maar de Vlaamse bevolking zal 
zKh dan herinneren dat het een 
Vlaamse socialist was die, tegen 
de waarschuwingen van de 

Vlaamse pers in en in een periode 
van een overgangsregering toen 
er geen parlement tyestcmd, de 
miljardenstiroom voor CockeriK-
Samt)re onwetend heeft" 
Is dat niet moot? Zowel CVP als 
SP wijzen met de vinger naar 
elkaar en t)ekogelen mekaar met 
verwijten en schukjbekentenis-
sen. Blijkbaar wil niemarKJ nog zijn 
vingers vertiranden aan het W a ^ 
se staaL. Maar intusen blijft 0>-
ckerill-Sambre maar miljarden op-
sk>rpen, miljarden die Vlaanderen 
broodnodig heeft Het Volk maakt 
deze vergelijking: 
„Cockerill-Samt>re is als een bak
ker die brood tukt dat niemand 
meer wil kopen, die het op stapels 
in ̂ jn kekler legt en het nadien OTh 
der de kostprijs van de hand moet 
doen En warmeer hij dan zijn 
schukien voor de aankoop van 
grondstoffen niet meer kan beta
len doet hij beroep op kennissen 
en vrienden. Het is dukieli^ dat dit 
niet tot in de eeuwigheid kan btj-
ven duren en dat de t>akker zelf 
aan omschekeHng zal moeten 
doen Dit zou de Waalse gemeen
schap ten shtte moeten iraien 
Maar daar zijn wij nog t>ijlange niet 
aan toe." 

WAAROM we daar nog niet 
aan toe zija vertelt Het 

Volk uiteraard niet: omdat de CVP 
niet durft geen haar op de tanden 
heeft en knieval na knieval doet 
voor de Waalse hardschreeuwers. 
Dat Vlaanderen intussen méér fail
lissementen dan Wallonië teK, is 
voor de CVP blijkl)aar géén zorg. 
Voor ons echter wel en op 10 ok
tober zal de CVP dan nogmaals 
voelen wat er in Vlaanderen leeft! 
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12 TV-programma's W 
Zaterdag 

9 OKTOBER 

BRT 
14.30 De natuur rondom ons 
(Open school). - 16.00 Rock 
around the clock (film). — 18.05 
Het Veenmysterie (fJ. - 18.30 
Verdere avonturen van Oliver 
Twist (fj. — 18.55 Dit leuke land 
CmagJ. - 19.45 Nieuvw. - 20.10 
De KoWerbrigade (fJ. - 20.35 De 
magische wereld van Doug Hen-
ning - Bill Ckisby (show). - 2125 
De perfekte moord (tv-film). — 
23.00 Nieuws. 

NED. 1 
18.58 Nieuwa - 19.00 HaroM 
Uoyd show. - 1925 Lady Di. -
20.15 Zo vader, zo zoon (speO. — 
20.40 Maggie Forbes (politiereeks). 
- 21.37 Nieuws. - 21.55 Studio 
Sport - 2225 U zij de glorie (f J. 
— 23.10 Nieuws. 

NED. 2 
18.35 Sesamstraat - 18.57 De 
Mini-bios. — 19.15 Babbekxiië 
(speD. - 20.00 Nieuws. - 2028 
Mies (show). - 21.30 Dallas (il -
2220 Televizier magazine. — 23.00 
De toestand in de wereld. — 23.10 
Nieuws. — 23.15 Avro's sportpa-
norama — 0.10 Vegas (fJ. 

RTB 
1930 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20.30 Le dernier 
safari (filnrO. — 2220 Cinescope. — 
2320 Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 Droit de 
réponse. — 21.50 Dallas (fJ. — 
22.45 Le magazine de la semaine. 
— 23.40 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. - 20.35 Champs-
Elysées (variété). — 21.50 Deuil en 
24 heures (f J. — 22.50 Jazzmuziek. 
- 23.20 Nieuws. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 On sort ce soir (teater). — 
2225 Nieuws. - 22.55 Prélude è la 
nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Auf los 
geht's los (spel). — 22.00 Nieuws 
- 2220 Schachmatt (film). -
23.45 Nieuws. 

ZDF 
20.15 Shogun (fJ. - 22.10 Nieuws 
— 22.15 Das aktuelle Sport-studio. 
— 23,30 Ein grosser und ein kleiner 
Gauner (film). — 1 05 Nieuws. 

D 3 
1955 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Vor 40 Jahren 
(March of Time - Oktober 1942). -
20.40 Anruf erwünscht 

LUX 
20.00 Les têtes brulées (f J. — 
21.00 Bandido caballero (fJ. — 
22.30 „Djeli" conté d'aujourd'hui. 

BRT 1 
12.30 Voor boer en tuinder (open 
school). — 14.00 Promenadekon-
cert — 14.30 Handel en Wandel 
(open schooD. — 15.15 De kleine 
galeiboef (jeugdfilm). - 16.30Ver-
kiezings pre-show — 1945 
Nieuws. — 20.00 Sportweekend. 
— 20.30 Verkiezingsshow. — 

BRT 2 

2020 Van Pool tot Evenaar — 
21.50 De dans ontsprongen (film). 

NED 1 
19.00 Nieuws. - 19.05 Mr, Merlin 
(fJ. — 19.30 (Countdown (popmu
ziek). - 20.10 Dynasty (fJ. -
21.00 Not the nine o'clock news 
(show). - 21.15 Vakwerk. - 21.40 
De roerige jaren '60. — 23.15 
Nieuws. 

NED 2 
16.00 Nieuws. - 16.05 Vader 
Chariie (fJ. - 16.30 Ontdek je 
plekje (filmserie). — 16.35 Avro's 
top(>op. — 18.00Sprekershoek. — 
18.15 Sesamstraat - 18.30 Artse
nij (magJ, - 19,00 Studio Sport -
20.00 Nieuws. — 20.10 Panora-
miek. — 20.45 Een plezierige dag. 
— 21.00 Terugkeer naar Bndes-
head (f J. — 22.40 Tussen Keulen 
en Parijs (praatprogramma). — 
23.30 Nieuw& 

RTB 1 
1930 Nieuws. - 2020 La Carapa-
te. — 22.00 Gemeenteraadsverkie-
zingen 1982. 

TF 1 
20.00 Nieuws. — 20.35 L'Emnoer-
deur. - 22.00 Pleins feux. - 2225 
Sports dimanche soir. — 22.50 
Nieuv^ 

A 2 
20.00 Nieuwra. — 20.35 La nouvelle 
afffche (variété). - 21.40 Parte a 
mon corps ma tête est malade 
(dokJ. — 22.30 Koncertmagazine. 

F 3 
20.00 Bizarre bizarre. - 20.30 A la 
recherche du temps présent — 
2125 Korte filma - 22.00 Nieuws. 
— 22.30 La main noire (film). — 
0.00 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.30 Roots. -
2120 Verkiezingsnieuws uit Beie
ren. — 21.35 Maximilian Kolbe. — 
2220 Nieuws. — 22.30 Frankfurter 
Buchmesse 1982. — 23.30 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 20.30 Uriaub am 
Meer. — 21.30 Nieuws. - 21.50 
Der weg nach Kerbela (reportage). 
— 22.36 Das internationale tanz-
theater. - 2335 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Nibelungenlied -
Wahrheit oder Legende. — 21.00 
Auslandstudio. — 21 45 Gesucht -
Gefunden. — 23.15 Experiments 
— 23.25 Nieuwa 

LUX. 
20.00 Ouincy (fJ. - 21.00 Raspou-
tine (film). 

Maandag 
OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.05 Se-
samstraat — 18,20 Klein, klein 
kleutertje, — 1835 Take it easy 
(Open SchooD. — 18.55 Jukebox. 
— 19.05 Driemaal is scheepsrecht 
(dokj. — 19.17 Uitzending door 
derden (onderneming). — 19.45 
Nieuws. — 20.15 Een stukje hemel. 
- 21.05 De sportshow - 21.50 
Horizon (wetenschappelijk pro
gramma). — 22,30 Nieuws — 
22.45 Handel en wandel (Open 
School). 

^ ^ ^ 

poggenpohl 
keukens 

Kuchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-30.07.72 

NED 1 
18.58 Nieuwa - 19.00 Bassie en 
Adriaan en de huilende professor 
(fJ. — 1925 Simonskoop (filmru-
briek). — 19.50 A touch of class 
(film). - 21.37 Nieuwa - 21.55 
Drama in muziek. — 22.45 Vrije 
gedachte. — 23.00 Nieuws 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal. — 18.57 Maja de 
bij. — 1925 De geheime vallei (fJ. 
— 20.00 Nieuws. - 2028 Terug
keer naar Brideshead (f J. — 2125 
Brandpunt — 22.10 Nicaragua 
(dokJ. — 23.00 Nieuws. 

RTB 1 
1930 Nieuws. — 20.00 Un si joli vil
lage (film). — 22.50 Nieuwa 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 2002 
rOdyssee du futur (magazine). — 
21.35 Le mouton enragé (film). — 
23.15 Nieuvt«. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 20.35 Lorsque 
l'enfant parait (toneel). — 22.45 
Nieuv^ 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuwa — 19.40 
Regionaal programma. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speO. — 
20.35 Ali Baba et les 40 voleurs. — 
22.05 Nieuws. — 22.35 Thalassa 
— 23.05 Musi-club (recital Yehudi 
Menuhin). 

ARD 
20.00 Nieuwa - 20.15 Roots (fJ. 
— 21.15 Da? Katholische Spanien. 
— 21.45 Bitte umblattem (variété). 
— 22.30 Tagesthemen. — 23.00 
Schoner Gigoio, armer Gigoio 
(film). — 0.45 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuwa - 1930 Vorsicht-
Musikl — 20.15 „ICh bin den gan
zen tag zu Hause". — 21.00 Heute-
journal. — 2120 Erwartungen und 
enttauschungen (tv-speD. — 23.00 
Wolfgang Fortner. — 2325 
Nieuwa 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuwa - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Hohn der angst 
(politieke satire). — 22.50 Der fla-
che Dschungel (dokJ. — 0.15 
Nieuws. 

LUX 
20.00 Dróles de dames (fJ. — 
21.00 Scrupules (tv-film). 

Dinsdag 
OKTOBER 1 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.05 De 
Smurfen (fJ. — 18.35 The Sadrina 
project CTaalkursus). — 19.00 Ju
kebox. — 19.07 Op zoek naar de 
bron. Teresa van Avila 1582-1982. 
- 19.45 Nieuws - 20.15 I.Q. 
(Kwis). - 20.45 Videofoon, -
21.10 „Verguisd en verheeriijkt" De 
vrouw in de middeleeuwen (dokJ 
— 22.00 Roald Dahls vreemde 
vertellingen (tv-film). - 2225 
Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. — 20.15 leder voor 
zich en God tegen allen (film). 

NED. 1 
18.58 Nieuwa - 19.00 D'r kan nog 
meer bij. - 19,15 De Waltons (fJ. 
— 20.05 Het ontstaan van Israël. — 
20.40 Te gast bij Gert en Hermien. 
- 21.37 Nieuwa - 21.55 Op zicht 
(kunstmagJ. — 22.10 Per Ixiot van 
Venetië naar Padua — 22,45 Den 
Haag vandaag. — 23.35 Nieuws. 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal. — 18.57 Mk:key en 
DonaW (tekenfilmshow). - 1920 
Hi de Hil (fJ. - 20.00 Nieuwa -
2028 Diamanten (f3. - 2120 TV-
privé. - 22.10 Tros Aktua TV. -
2250 Fateon Crest (f J. - 23.45 
Nieuwa 

RTB 1 

19.30 Nieuwa - 20.00 Shógun (f J. 
— 21.00 D'une Grêce è l'autre. 
(DokJ. 

RTB 2 

21.15 Le petit monde de Femand 
C>}ntandia — 22.05 J'ai quek^ue 
chose è vous dire. (RIm). 

TF 1 

20.00 Nieuwa - 20.30 D'accord, 
pas d'accord. — 20.35 Les pas 
perdua (ToneeO. — 22.30 Ballet: 
Murray Louia — 23.15 Nieuwa 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.30 D'accord, 
pas d'accord. — 20.40 Le petit 
baigneur. (Film). — 2220 Mardi 
cinéma — 23.15 Nieuws. 

FR 3 

1920 Gewestelijk nieuvi/a — 19.40 
Regionale programma'a — 19.55 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heurea (SpeD. - 20.30 
Marie-Octobre. (Film). - 22.10 
Mémoires de France. Les Landes, 
la forét OU les hommes (dokJ. — 
23.10 Nieuwa — 23.40 fVélude a la 
nuit (J.S. Bach). 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Ein Abend 
mit Gieorg Thomalla (sketch). — 
21.00 Monitor: aktualitelten. — 
21.45 Dallas (f J. - 22.30 Tagesthe
men. — 23.00 ARD-sport extra — 
23.30 ~ Scheibnerweise (Kabaret 
satire en humor). — 0.15 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuwa-19.3( 
- 21.00 Heute-Jourr 
Die Sömme der Versti 
portage: Amnesty li 
— 22.05 Frankfurter 
'82. — 23.35 Nieuwa 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieu 
Nieuws. - 20.15 KuK 
senschaft - 21.00 
21.45 Monitor im Kri 
22.30 LE.S.B.I.S.C.H. 
Nieuwa 

LUX. 
20.00 L'lle fantastique 
Les (^mancheros (fil 

Woens 
13 OKT 

BRT 1 
16.00 Open school. 

Z A T E R D A G o oktober) - BRT zet de week in 
met een kanjer van een film, die het v»/eliswaar niet moet 
hebben van het scenario of de plot maar van de mu
ziek: Rock around the clock (zw./wJ, een film die zijn 
naam vestigde in de hele v»/ereld dank zij de gelijknami
ge hit van Bil! Haley, waarvan zo'n 23 miljoen eksempla-
ren verkocht zouden moeten zijn. Het verhaal is 
eenvoudig: een manager ontdekt een band met een 
nieuw geluid: Bil! Haley and the (Domets, en weet daar 
meesterlijk op in te spelen. Regie: Fred S. Sears (1956). 
— Doug Henning, de beroemde Amerikaanse illusionist 
aan het werk zien, is altijd een meenemertje. Dat kan 
vanavond op BRT: De magische wereld van Doug Hen
ning. — Wij blijven in het rockgenre: RTBF brengt een 
reportage over het rockkoncert dat op 26 april 1980 
werd georganizeerd in het Palais des ExfXJsitions in 
Charleroi (Rocking Europe 1980). — Op dezelfde 
zender besteedt Selim Sasson in zijn 1 uur durend ma
gazine Cinescope aandacht aan de Franse akteur 
Claude Brasseur. Met interviews, fragmenten uit films, 
enz. — Het past de NCRV om een portret te brengen 
van de toekomstige Britse koningin. Flatterend, bewon
derend. Een meisje uit het volk dat door omstandighe
den, het establishment en door de media plotseling tot 
een godin wordt verheven. (.Lady Di- Ned 1 -NCRV). — 
Op Ned. 2 (AVRO) teistert opnieuw de vrouwelijke Wil
lem Duys het scherm. Mies Bouwman aan de slag in de 
praatshow naar haar eigen voornaam Mies. 

Z O N D A G (10 oktober) - Vandaag is het dus 
weer ééns een grote dag: gemeenteraadsverkiezingen. 
Al vanaf 16 u. 30 start BRT 1 met programma's rond de 
gemeenteraadsverkiezingen: soberder, meer informa
tie, direkter dan bij vorige gelegenheden. Niet zeker zijn
de van het sukses van de nieuwe formule, dus twijfe
lend aan zichzelf, zorgt de BRT via het tweede net voor 
een alternatief programma; al in de namiddag is er wiel
rennen: de Grote Herfstprijs Blois-Chaville. — In het 
avondpakket steekt BRT 2 de interessante kwis Van 
Pool tot Evenaar, die spijtig genoeg te lijden zal hebben 
van de konkurrentie van het verkiezingsgebeuren op 
BRT 1 en na „Van Pool tot Evenaar" komt dan nog een 

goeie film, die een betere uitzenddatum waard was: La 
I Dérobade. Een Franse film van Daniël Duval (1979) naar 

een roman van Jeanne Godi 
onderwerp erg toepasselijke 
aktrice die nimmer gebukt gaa 
kleding, maar die dan weer, ne 
van dat imago weg wil. Miou-Mii 
je van den buiten die uitgekek 
een provinciestadje en die bewi 
tonige leven in de fabriek en h 
hoer in de stad. — Veronica (Ni 
gramma aan met de reeks M 
versie over de tovenaar Merlijn, 
een temaprogramma, een 1s 
reeks, dat vanavond gewijd is £ 
In deze aflevering dus een beel 
Op Ned. 2 (NOS) besteedt de | 
C. Gisolf aandacht aan „de biol 
nachtritme van de mens". (NC 

MAANDAG en oktobei 
tje na de kater ten gevolge var 
gisteren: Juke Box met Stevie 
populair-wetenschappelijk ma-
heeft altijd wel enkele interessa 
to. Zoals vanavond bv.: het Ie' 
Nieuwe ontwikkelingen in de vii 
voor spraak- en gehoorgesti 
Amerikaanse filmkomedie A to 
Frank (1972) komen nogal wat 
mische ontwikkelingen voor. A 
George Segal (Steve) en Glen 
elkaar op een minder gewon( 
meteen al afspraakjes makei 
Spanje. (TROS, Ned. 1). - De 
de vraag te beantwoorden i 
Nicaragua vrijheid moest breng 
lopen is (Nicaragua het einde 

D I N S D A G (12oktober) 
te een dokumentaire studie ovi 
van de vrouwen in de mlddelei 
volgende geschiedenis gemak 
schien doelbewust geminimalij 
zenteert deze dokumentaire or 
verheerlijkt Het jongerenmag 
teert een rijk gevarieerd aa 
onderwerpen, gaande van s 
enquêtes en uitvindingen tot 
(BRT 2). — De belevenisse 
werden door Werner Herzog 
waardige film leder voor zich ei 
für sich und Gott gegen Alle). H 
nis: Op 26 mei 1828 wordt op f 
berg een verwaarloosde jongei 
tien gevonden. Hij kan amper 
zen... (BRT 2). - Tros (Ned. 2) 
13-delige reeks die speelt in f 
wereldje van diamantairs. Het is 
las. Hammond Brothers, Dynj 
Met toch die speciale toets vai 
ternationaal kontakt, familiestri 

WOENSDAG (13 okt< 
scheepsrecht wordt in de reek 
watersporten aandacht bestee 
terskiën (BRT 1). - In Olga hJ 
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m 
UW8.- 19.30Sh<Sgun{fJ. 
Heute-Joumal. — 2120 

ne der Verstummten. (Re-
Amnesty International). 
Frankfurter Buchmesse 

3.35 Nieuws. 

westelijk nieuws. — 20.00 
- 20.15 Kultur und Wis-
L - 21.00 Klimbim. — 
ynitor im Kreuzfeuer. — 
E.S.B.I.S.C.H. - 23.15 

3 fantastique (O. - 21.00 
lancheros (film). 

Densdag 
13 OKTOBER 

)en school. - 17.00 Op 

TV-programma's 13 

het Schildpadplein. — 17.30 Trian
gel klub; de kleurendief (TV-film). 
- 18.05 De kat - 1825 Chips (O. 
— 1900 Driemaal is scheepsrecht 
(dokJ. - 19.12 Ubrado. - 19.45 
Nieuws. — 20.20 Home sweet 
home (O. — 20.50 Pater Kolbe 
(dokJ. — 22.10 Puur kuituur... over 
derden. — 22.40 Nieuws. 

BRT 2 

19.00 Allemaal beestjes (dok.). — 
19.45 Nieuws. — 20.15 Het gek-
kenbriefje (TV-spel). - 21.40 De
bat 

NED 1 

15.30 Don Quichot - 15.55 Vis
serslatijn (jeugdfilm). — 17.05 De 
film van Ome Willem. — 1858 
Nieuws. — 19.00 Van gewest tot 
gewest — 19.50 Politieke partijen 
(PvdA). — 20.00 Laat ze maar 
praten. — 21.37 Nieuws. - 21.55 
Studio Sport — 2220 Den Haag 
vandaag. — 23.10 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 17.57 Schade en 
schande (f). - 20.00 Nieuws. -
20.33 BGTV. - 21.03 The Wea
vers. — 22.08 Tijdverschijnselen. 
— 23.00 Teleac (Epilepsie). — 
23.35 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.00 Risquons-
tout (speO. — 20.55 Chansons è la 
carte (show). — 21.40 La planéte 
des hommes (dokJ. - 22.30 
Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 2035 Vtolence et 
désarroi (reportage). — 21.35 Les 
nouvelles de l'histoire. — 22.35 
Koncert — 23.05 Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Fausses 
notes CTV-film). - 22.10 Les jours 

ïanne Godelier met de voor het 
jpasselijke Miou-Mlou, de Franse 
gebukt gaat onder een teveel aan 
an weef, net zoals zovele anderen, 
wil. Mlou-Mlou speelt een jong mels-
lle uitgekeken is op het leventje in 
en die bewust kiest tussen het een-
abriek en het luxeuze leventje van 
Veronica (Ned. 1) vult het winterpro-
le reeks Mr. Merlin, een moderne 
laar Merlijn, en sluit de avond af met 
na, een 1ste in een maandelijke 
i gewijd is aan de Roerige jaren '60. 
us een beeld van de jaren zestig. — 
esteedt de populaire tv-arts Dr. Aart 
aan „de biologische klok of het del^-
mens". (NOS). 

C11 oktober) — Een klein opkikker-
gevolge van de esbattementen van 
met Stevie Wonder (BRT). — Het 
ppelijk magazine Horizon (BRT) 
'Ie interessante onderwerpen in pet-
bv.: het leven in het Ijzertijdperk; 

gen in de videotechniek; Taalkursus 
gehoorgestoorden enz. — In de 
imedie A touch of glass van Melvin 
1 nogal wat onverwachte en dolko
pen voor. Alles draait rond het duo 
/e) en Glenda Jackson (Vickie) die 
der gewone manier ontmoeten en 
kjes maken voor uitstapjes naar 
d. 1). - De KRO (Ned. 2) probeert 
twoorden of de revolutie, die in 
loest brengen voor het volk, vastge-
1 het einde van een droom?). 

2 oktober) — Emy Janssens maak-
e studie over de niet zo geringe rol 
de middeleeuwen, een rol die in de 
snis gemakkelijkheidshalve en mis-
geminimalizeerd werd. BRT 1 pre-
mentaire onder de titel Verguisd en 
ingerenmagazine Elektron prezen-
'arieerd aanbod aan interessante 
ide van strikt wetenschappelijke 
dingen tot de populairste muziek 
oeievenissen van Kasper Mauser 
ler Herzog verwerkt in zijn merk-
voorzich en God tegen allen (Jeder 
gen Alle). Het is een rare geschiede-
I wordt op het marktplein van Nürn-
osde jongen van een jaar of zeven-
kan amper lopen, niet praten of le-
os (Ned. 2) start vanavond met een 

speelt in het sterk afgeschermde 
ntairs. Het is een mengeling van Dal-
thers. Dynasty, Falcon Crest, enz. 
ale toets van zogezegde fairplay, in-
t, familiestrijd, enz. (Diamanten). 

G (13 oktober) — In Driemaal is 
t in de reeks over minder bekende 
acht besteed aan akrobatisch wa-
- In Olga Madsens op Ger Verrips 

novelle „Zorg dat je een gekkenbrief je krijgt" gebaseer
de tv-spel Gekkenbriefje speelt de op het moment van 
opname onbekende Esgo Heil de rol van Willem van 
Jossen, een student lichamelijke opvoeding die in 1947, 
ten tijde van de moeilijkheden van Nederland in Indië, 
een oproep voor zijn militaire dienst in de bus krijgt Het 
is net na de Tweede Wereldoorlog en de jonge Willem 
ziet wel de noodzaak van een leger in, maar niet ten 
dienste van koloniale onderdrukking. Om die reden gaat 
hij op zoek naar een mogelijkheid om zich af te laten 
keuren (BRT 2). — VPRO brengt een uitgebreide 
dokumentaire over de Amerikaanse folkgroep The 
Weavers die in de jaren vijftig grote triomfen vierde en 
in 1980 het nog eens waagde om twee koncerten te ge
ven. De groep leverde in de j?iren '50 de inspiratie voor 
een stroom van folk- en protestliederen, en werd later 
een schakel naar de rock 'n' roll. De groep raakte op fiet 
hoogtepunt van het sukses op de zwarte lijst van de aan 
kommunistenwaan lijdende McCarthy, met alle gevol
gen van dien voor de carrière van de groep maar ook 
van de folk- en rock 'n' rollmuziek (Ned. 2). 

D O N D E R D A G (14 oktober) - In het jonge
renmagazine Een vinger in de pap wordt gepraat met 
landbouwerskinderen en zijn de gasten „De Kreuners" 
(BRT 2). — Nog voor de jongeren en ook wel voor de 
ouderen: Rapport '82: een honderdtal Antwerpse scho
lieren zoeken in een fiktief parlement naar een politieke 
oplossing van het vluchtelingenprobleem (BRT 2). — In 
het vrouwenmagazine Kijk Haar van Vara (Ned. 2) 
wordt onderzocht in hoeverre vrouwen de dupe zijn 
van de huidige krisis. — De Hessische TV (Duitsland 1) 
brengt een eigen versie van het muziekstuk van Kurt 
Weil J\Aagahonny op tekst van Bertold Brecht 

V R I J D A G (15 oktober) — Deze vrijdagavond 
wordt wel een interessante avond op ons nationaal 
scherm. BRT 1 brengt een grappige Amerikaanse film 
Een nachtje in de stad (Uptown Saturday night) van en 
met Sidney Poitier (1974), verder met Bill Crosby, Harry 
Belafonte, e.a. De film begint in een louche café waar de 
neger Steve Jackson en de blanke Wendell Franklin 
hun centjes kwijt raken. Zij gaan beiden achter de die
ven aan. Een achtervolgings- en speurtocht die hen uit
eindelijk zelf in de gevangenis brengt Om de zaak af te 
ronden spreken zij een pjivé-detective aan... — Het 
kunstmagazine De vijfde Windstreek (BRT 1) is geheel 
gewijd aan de dichter, schrijver, zakenman Paul Snoeck 
(1933/1981). Herman De Coninck prezenteert het 
programma waarin een heel stel gasten aan deel 
nemen. — Wie de hele avond wil voorbehouden voor 
Nederlandse smartlapperij en internationale kwaliteits-
muziek moet afstemmen op Ned. 1 waar de Avro zorgt 
voor een Nederlands en een internationaal avondvul
lend muziekprogramma. Avro's Platengala. De Vara 
(Ned. 2) sluit de avond af met een Amerikaanse film die 
in het puriteinse en hypokriete provincie-milieu speelt 
Een aantrekkelijke weduwe en een nonkomformistische 
tuinman raken verliefd op elkaar en besluiten te trou
wen. Hun beslissing wekt nogal wat opschudding in het 
stadje. Omstreden huwelijk (All that heaven allows) van 
Douglas Sirk (1955) met Jane Wyman, Rock Hudson, 
William Reynolds, Gloria Talbott 

de notre vie. — 23.05 Nieuws. 

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 De bien étranges affaires 
(bizarre verhalen). — 21.25 Le 
monde Creole. — 22.15 Nieuws. — 
22.45 Prélude a la nuit (James 
Galway). 

ARD 

20.30 Nieuws. - 21.30 Titel, The
sen, Temperamente. — 22.30 Ta-
gesthemen. — 23.00 Atomström 
um jeden Preis (dokJ. — 23.45 
Nieuws. 

ZDF 

21.00 Heute-Joumal. - 21.25 Die 
Strassen von San Francisco (O. — 
22.05 Tif)S voor verbruikers. — 
22.15 Der Verstand is ein lastiger 
Narr.. (Teresa van Avila). — 22.45 
Die Rückkehrer (reportage). — 
23.15 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Mittwochs in... — 
21.45 Auslandsre|X)rter (vakantie 
aan de Gele Zee). - 2215 Portrait 
— 22.30 Summer in the city (film). 
— 0.25 Nieuws. 

LUX. 

21.00 Le train (film). - 22.40 La lan-
teme magique (kunstmag). 

Donderdag 
14 OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie - 18.05 Lo
gans vlucht (S.FJ. — 19.45 Nieuws. 
— 20.10 Cinemanie (ftlmkwis). — 
20.55 Panorama. - 21.45 Het Val
kenest (f.). — 22.30 Sporttribune. 
— 2300 Nieuws. 

BRT 2 
19.00 Een vinger in de pap — 
19.45 Nieuws. - 20.10 Rapport 
'82: vluchten voor je leven. — 21 00 
Première. — 21.50 Schooltelevisie 

NED 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 Popeye. -
19.05 Captain Caveman (teken
film). — 1915 De Bedoeïenen van 
Wadi-Ram (dokJ. - 2000 Poppen-
festival — 2050 Kijk haar (vrou-
wenprogrJ — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Avonturen aan de wilde kust 
(Suriname). — 22.55 Den Haag 
vandaag. — 23.45 Nieuws. 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 1857 De Harold 
Lloyd show — 19.25 De Zeven-
sprong (f.) — 2000 Nieuws. — 
20.28 Kwistig met muziek (spel-
show). — 2140 Mijn leven op 
Bamfylde (f) - 22.30 Hier en nu. 
— 23.10 De Quakers (fJ. - 2340 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws - 2000 Autant sa-
voir (Namen). — 20 25 Un homme 
nommé cheval (film). — 22.15 Le 
carrousel aux images. — 22.50 
Nieuws. 

RTB 2 
2050 Canto General (Mikis Theo-
dorakis). 

F 1 

2000 Nieuws. - 2035 Un hanne-
ton sur le dos (tv-film). - 22 05 His-
toire de la vie (dokJ - 23.00 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. — 2035 L'heure de 

vérité (diskussie). - 21.40 Les 
enfants du rock. — 23.15 Nieuws. 

F3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 1940 
Regionaal programma — 20.00 
Les jeux de 20 heures (speD. — 
20.35 Mon oncle Benjamin (film). 
— 22.05 Nieuws. - 22.35 Agenda 
3. — 22.40 Prélude a la nuit 
(Brahms). 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Schlag auf 
Schlag (pol. talkshow). — 21.15 
Rudis Tagesshow (Rudi C^rrell). — 
21 45 Café in Takt (show). - 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Aufsbeg 
und Fall der Stadt Mahagonny 
(Opera). — 0.45 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Roland Kai
ser: von Null auf Eins. — 20.30 Das 
war so (kwis). — 21.00 Heute -
Journal. — 21.20 Nieuws uit Oost
en West-Duitsland. — 22.05 Cane 
River (tv-film). - 23.35 Ratschlag 
für Kinoganger (filmmagazine). — 
23.45 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Sheila (film) — 
22.10 Psychosomatische ziekten. 
— 23.00 Hinter den Schlagzeilen. 
— 23.45 Nieuws. 

LUX 

20.00 Dallas (f). - 21.00 Filmkeu-
zeprogramma: Adieu, Poulet of Un 
cerveau d'un milliard de dollars. 

Vrijdag 
15 OKTOBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.05 Se
samstraat — 18.20 Klein, klein 
kleutertje. — 18.35 Loon naar wer
ken? (Open School). - 1907 Het 
vrije woord. — 19.45 Nieuws — 
20.15 Een nachtje in de stad — 
21.55 De vijfde windstreek (Paul 
Snoek) - 22.50 Nieuws. 

BRT 2 
19.45 Nieuws. - 20.15 De Forsyte 
Saga (f J. — 21.05 Dag aan dag: Eu-
ropalia 1982. — 21.50 Kwartet van 
Beethoven. 

NED. 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Dancin' 
(video-collage). — 1925 Avro's 
platengala nationaal 1982 (show). 
— 20.05 Avro's platengalla interna
tionaal '82 (show) - 2137 
Nieuws. — 21.55 CSesprek met de 
minister-president — 22 05 Avro's 

platengala intematioriaal 1982 (ver
volg). — 22.45 Humanistisch ver
bond. - 2320 Nieuws. 

NED. 2 

18.35 Sesannstraat - 18.50 
Jeugdjournaal — 18.57 De Smur
fen. - 1922 Vijf tegen vijf (spel). 
- 20.00 Nieuws. - 2028 Achter 
het nieuws. — 21.10 De Qiartreu-
se van Parma (fJ. — 22.10 Edel
vrouw - BedeK/rouw (f J. — 22.40 
Het zoete linkse leven (f J. — 23.40 
Nieuws. — 23.45 All that heaven al-
k>ws. — 1.15 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. - 20.00 A suivre 
(aktualiteitenmagazine). — 21.00 
Les gens d'en face. — 2250 
Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Formule 1 
(variété). — 21.40 L'espnt de famil
ie (f J. — 22.35 „Sculptures sonores 
baschet ou les ouvreurs de votes 
(dokJ. — 23.05 Nieuwa 

A 2 
20.00 Nieuws - 20.35 Papa Poule 
(fj. - 21.40 Apostrophes. - 22.55 
Nieuws. — 23.05 Embrasse-moi 
idiot (f J. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 19.40 
Regionaal programma — 20.(X) 
Les jeux de 20 heures (speO. — 
20.35 Le nouveau vendredL Mis
handelde kinderen. — 21.35 Con-
tes et légendes (fJ. - 22.30 
Nieuws. — 2300 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Die linke 
Hand Gottes. - 21.45 Hiüer kriegt 
de Saar nicht (dokJ. - 22.30 
Tagesthemen. — 2300 Die Sport-
schau. — 2325 Traumpferd (film). 
- 1.20 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Auslands-
joumal. - 20.15 Demck (fJ. — 
21.15 Fnedrich Wilhelm von Steu
ben (film). - 22.00 Heute-joumal. 
- 22 20 Aspekte. - 23 05 Elfriede 
(tv-film) - 0.35 Nieuwa 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuwa — 20.00 
Nieuws. — 2015 Landesspiegel. 
— 21 00 Reden muss man mitein-
ander, - 21 30 Gott und die Welt 
- 22.00 Malu (f J. - 22.50 Kultur 
und Wissenschaft — 0.35 Nieuws. 

LUX 
2000 Le nche et le pauvre (fJ. — 
21.00 La Polonaise (tv-film). — 
22.50 Nieuws van de autosport 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 
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14 m Kritisch bekeken 

in een vorige bijdrage 
(„Wij" van 23 september 
'82) bracht onze mede
werker Ko Thurn een eer
ste aflevering van de 
reeks Vlaamse pulp is 
geen verloren proza Hij 
belichtte daarin de zopas 
herdachte volksschrijver 
Abraham Hans. 

In een tweede bijdrage 
achterhaalt hij wie schuil
gaat achter het Russisch 
aandoende pseudoniem 
Sacha Ivanov, de auteur 
van de overgekende Iva-
novs Romans. 

Vlaamse pulp 

is geen 

verioren 

proza (2) 

Anno 1982 kan men nog 
steeds zijn wekelijkse Iva-
nov-roman kopen. Het le
zerskorps is veranderd. Het 
zijn niet meer de school
gaande kinderen die hun 
portie lektuur opeisen, maar 
feit is dat de „trade mark" 
Ivanov nu bijna vijftig jaar 
garant staat voor ontspan-
ningslektuur. En op dat punt 
is er nauwelijks getornd aan 
de lektuurspreiding. Alleen 
Is er van oorspronkelijk 
werk geen sprake meer. Sa
cha Ivanov is reeds lang 
geleden overleden. 

Op haar doodsbed zorgde 
zij er voor dat haar naam 
(schier) onsterfelijk zou 
worden. In haar holografisch 
testament, een model van 
schoolse naïviteit en idea
lisme, vraagt zij aandringe-
lijk dat men nooit onthullen 
zou dat Sacha Ivanov over
leden is, opdat de naam en 
de faam van de serie blijven 
zou. Hoe is dat allemaat ge
groeid en wie zich schuil 
hield achter dit Slavisch 
klinkend pseudoniem? Om 
dat te weten togen wij jaren 
geleden reeds naar Gent en 
nadien ettelijke malen naar 
de Molenstraat, in Antwer
pen, waar mevrouw Regina 
Mortier-Ysebie van draadje 
tot geertje het relaas deed 
over wel en wee van haar 
bloedeigen moeder, de ge
naamde Sacha Ivanov-

Er was nog veel meer. De 
vlag dekte een dubbele la
ding. Voor immer en altijd 
verbonden aan Sacha Iva
nov was de naam van een 
ander auteur, de nu helaas 
vergeten Reinier Ysebie- „U 
moet die twee absoluut 
scheiden", aldus mevrouw 
Mortier. Goed, vele gemeen
schappelijke punten vind je 
niet in hun respektievelijk 
oeuvre, maar Ysebie kan je 
ook niet helemaal onttrek
ken aan Ivanov. Het zou zijn 
alsof je een nest onder een 
vogel wegschiet. 

Sacha Ivanov is niet overleden... 

„Levensstormen", een Ivanovje van 14 december 1945. 

Reinier Ysebie was de auteurs
naam van René (Sasten Raymond 
Ysebie, gelaoren te Gentbrugge 
op 26 september 1898. Hij was 
schrijver van beroep. In de eerste 
plaats dichter van lyrisch-romanti-
sche tendens, beweert zijn doch
ter. Voor WO II verwierf hij een 
niet onaardige reputatie met het 
plegen van toneelwerken, meestal 
van godsdienstige en geschied
kundige aard. Ysebie was lange 
tijd direkteur van het AUCAM te 
Leuven. 
Na de dood van zijn echtgenote, 
toen hij reeds In de veertig was 
begon hij aan het ware dichtwerk 
waaronder het felgesmaakte „Les 
amours englouties". Ach ja, Ysebie 
had zijn studies gedaan aan het 
Ateneum te Gent en In het Frans 
uiteraard. Vele van zijn Franse 
gedichten verschenen onder de 
schuilnaam René d'Ys. 
Hij overleed op 17 september 
1967 op 68-jarige leeftijd. Van hem 
beweert zijn dochter ook dat hij In 
feite het brein was achter de uitge
verij die de boekjes van Ivanov 
versprekWe. Wat aanneembaar is, 
vermits hij bulten organizatorlsche 
en administratieve rompstomp 
weinig of niets te maken had nriet 
Sacha Ivanov zelf. Dat was In 
werkelijkheid Rachel Carolina Ma
ria Ysebie-Van Overtjeke. En men 
snapt dra waar haar pseudoniem 
van voortkwam: Ysebie Van Over
take = Ivanov! 

Eén boekje 
om de 2 dagen! 
Zij werd getwren op 7 maart 1888 
en was onderwijzeres van beroep. 
Op 13 juli 1921 trad zij In het 
huwelijk met Reinier Ysebie. Haar 
drang om te schrijven groeide 
voort aldus haar dochter, uit het 
feit dat ze uren lang kon vertellen 
voor de klas en dat ze de kinderen 
dan ook verantwoorde lektuur 
wou verschaffen. Haar eerste 
werken verschenen zowel bij 
AUCAM (verdeeld door de Stan
daard Boekhandel) als bij de Goe
de Pers te AvertxxJe. Zij schreef 

In het Nederiands maar een aantal 
titels werden door haar echtge
noot in het Frans vertaaW. Aange
moedigd door haar sukses en 
mogelijk ook geïnspireerd door de 
vooriaeeklen van de Hanskens en 
de Vlaamse Filmkens dacht zij er 
aan een soortgelijke reeks uit te 
geven. Zo werd In 1935 uitgeverij 
Erasmus gestk:ht en In mei 1936 
begon de reeks „Ivanov's vertel-
uurtjes" te lopen. In oktober van 
dat jaar verscheen er reeds een 
Franse serie onder de titel Récits 
Express. De boekjes verschenen 
elke vrijdag op formaat 13/18 aan 
de prijs van 60 centiemen. Van de 
eerste reeks verteluurtjes ver
schenen er 294 nummers tot ja
nuari 1942. Een t)oekje schreef 
mevr. Ysebie om de twee dagen. 
Zij verdween in haar kamer en 
verscheen niet meer alvorens het 
boekje kant en klaar en met de 
hand geschreven wasi 
De Ivanovjes kenden spoedig suk
ses. 

„Alle rakkers 
zijn makkers r 
Sacha Ivanov creëerde nl. een 
reeks populaire straathelden zoals 
„Jlm Sweaton", „Nat en WIm", 
„DIck en oom Fellx", „Gustje" en 
vele anderen waarmee de school
gaande kinderen zich makkelijk 
Identificeren konden en die rollen 
op straat speelden. Beter nog, 
tijdens optochten en stoeten ver
schenen de kinderen in de kledij 
van hun helden. Zo ontstonden er 
lokale klubs en werd met de au
teur een ijverige korrespondentie 
gevoerd. De post werd met zak
ken binnengedragen. Kortom, bij 
de Gentse jeugd maar ook elders 
werd Sacha Ivanov een t>egrip en 
dat bracht verplichtingen mee. Als 
wij zeggen dat de jonge Ivarrovsle-
zers elkaar begroetten met de 
kreet ,Alle rakkers zijn makkers" 
kan men daar nu om glimlachen, 
wij kunnen echter besi aannemen 
dat het in die tijd menens was. De 
Duitse bezetter had een eerste 
maal halt geroepen maar de on

derbreking zou gelukkig niet te 
lang duren In oktot)er 1942 wierp 
Erasmus het over een andere 
boeg en gaf een stnpblad uit on
der de titel „Ons Rakkersblad". 
Hierin werden nieuwe verteluur
tjes gepubliceerd maar ook strips 
van Antoon Mortier, Sirius, Buth 
(alias Leo Debudt) en Pack. Het 
blad hield het slechts uit tot nr. 63 
(op 16 december 1943) want on
dertussen was op 31 juli 1943 
Sacha Ivanov overieden. 

Vader, dochter en schoonzoon 
(Regina was met Antoon In het hu
welijk getreden; Antoon Mortier 
was o.m. leeriing van Jos Verde-
gem en is nu een biezonder ver
dienstelijk beeldhouwer), zouden 
volgens de wens van de moeder 
de zaak draaiend houden. Na de 
bevrijding werd een nieuwe po-
gir^ gedaan om een stripblad uit 
te gevea dat werd „De Rakkers
vriend" dat slechts 8 nummers 
teWe. Toen werden de verteluur
tjes weer opgepikt die voortaan 
zouden afwisselen met de Iva
nov's romans en tevens de Iva
nov's Detective romans, met de 
figuur van „Inspekteur Robert" die 
eerst In die romanreeks liep en 
nadien zijn eigen serie kreeg om
wille van zijn groeiende populari
teit De zaak draakte weer goed 
en kende een enorme expansie. 
Vader Ysebie schreef wel eens 
een romannetje maar daar deed Ie 
toch een maand over daar waar 
zijn dochter er zelf één om de drie 
weken put)liceerde. 
Bovendien kon worden geput uit 
de vooroortogse series. 

Alles in het honderd-
Er kwam echter een kink in de ka
bel toen vader Ysebie hertrouwde 
en familiale problemen de ver
standhouding en de goede sfeer 
van de zaak vertroebekten. Bo
vendien werd versprekfmg in Ne
derland slechts mogelijk gehou
den via ultg. Helsterkamp wiens 
eisen om het jaar dringender wer
den. In feite teerde men bij Casr 
trum, zoals de ultg. herdoopt werd, 
te veel op het ouder wordernte pu-

Reinier Ysebie. 

bliek. Bij de dood van Reinier 
Ysebie liep alles In het honderd, 
zodat de zaak voor een aantal 
jaren volledig in handen van Heis-
terkamp overging. Wat er nog 
gepubliceerd wordt heeft geen 
uitstaans meer met de originele 
Ivanovs. Hpt is trein- en bakvissen-
lektuur die onder licentie en uit het 
Duits vertaald gebracht wordt 
Het is misschien beter dat Sacha 
Ivanov dit nooit meegemaakt heeft 
en het is voor de uitgeverij Cas-
trum een spijtige afgang gewor
den nadat ze een klein Imperium 
had kunnen uitlx)uwen waarvan 
wij hier summier de belangrijkste 
titels geven. Na de oortog werden 
de „Verteluurtjes" herdrukt van 
nummer 1 af en in mei 1947 begon 
de reeks „De Nieuwe verteluur
tjes" te lopen. In 1952 ontstond 
„Inspecteur Robert" als aparte 
reeks. Dat deze reeks wel sukses 
kende wordt o.m. bewezen door 
het feit dat de Vlaamse televisie 
een tijdje het plan opgevat had om 
deze verhalen te verfilmen met 
Nand Buyl in de rol van Robert 

Grenzeloos-
In 1952 werd ook het filmblad Kino 
uitgegeven, een soort Vlaamse 
tegenhanger voor Ciné-Revue. Er 
verschenen slechts 32 nummers. 
In 1953 ontstonden ook de Uefde 
en Mysterie-romans, dan In 1954 
BUI Rocky, een Duitse cowboy
serie en Avondlectuur Later ont
stonden ook nog Club (1958), Va
lentine en Ivanov's beeldroman 
(beiden In 1963), Mammie (1966) 
en Beeldromance, Mams en de 
reeks Tulpromans. Deze laatsten 
waren reeds co-produktles met 
Nederland. Wat Is de oplage ge
weest? Tijdens de oorlogsjaren 
was dat iets van om en rond de 
50.000 eksemplaren. Als gevolg 
van de bezetting of als opeenvol
ging van de herdrukken? Door het 
aantal herdrukken Is het onmoge
lijk geworden juiste cijfers te ach
terhalen. Bovendien maken onvol
ledige archieven het opzoeklng-
swerk erg moeilijk. 
Wij moeten er niet aan toevoegen 
dat de Koninklijke Biblioteek 
slechts een handvol van deze 
reeksen bezit Maar toch, in feite Is 
vooral de voorooriogse periode 
1936-1943 belangrijk, omdat dit 
het oeuvre van Sacha Ivanov zelf 
omvat Dat was voor een groot ge-
deeKe van de Vlaamse jeugd een 
welgekomen ontspanningslektuur 
die heel wat „straathelden" zag 
ontstaan, tot zelfs een aprociefe 
Tarzan, die door collectionneurs 
de meest gezochte Is. Sacha Iva
nov behoort wel degelijk tot het 
ras van die veelschrijvers die zteh 
verdienstelijk hebben gemaakt 
door het optwuwen van een oeu
vre dat als een pad leidt naar het 
Ekiorado van de lezer, een pad ver 
van begane llteratuursnelwegen„ 

Ko Thum 

De „echte" Sacha Ivanov met haar hond. Hompy. 
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Hugo Schiltz: 

m 15 

Macht & Onmacht 

van de 

Vlaamse Beweging 
/ # 
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Onder zeer grote belangstelling werd maandag LI. te Antwerpen het 
jongste boek van Hugo Schiltz, minister van de Vlaamse regering, aan 
de pers en het publiek voorgesteld. 
Het was uitgever Walter Soethoudt die de VU-politicus had verzocht 
een keuze van toespraken en artikelen te bundelen. In een verant
woording tot het boek bekent de auteur met dank maar na enige aar
zeling op het voorstel te zijn ingegaan. En hij zegt ook waarom. 
Met twaalf verkiezingen op achttien jaar — zo schrijft Schiltz — heb 
ik aan den lijve ondervonden dat het politiek bedrijf in ons land een 
jachtige aangelegenheid is. „Is dit de reden dat in ons land vrij weinig 
politici hun politieke filozofie systematisch formuleren, iets wat in het 
buitenland wel méér gebeurt?^ 

Hugo Schiltz: „En toch ben ik niet pessimistisch. Wel ongeduldig naar een voldragen, realistische staatkundige 
strategie voor een Vlaamse Beweging die een echte volksbeweging zou zijn. Een strategie minder geïnspi
reerd door emoties, minder uitwerkt in funktie van beperkte belangen, maar gericht op dit &ie doel: de Vla-
minaen een waardig stalkundig tehuis te geven aan de vooravond van de XXIste eeuw". 

" (Mo B*lga) 

De titel van het essay „Macht & 
Onmacht van de Vlaamse Bewe
ging" duldt meteen de twee grote 
bekommernissen aan die Hugo 
Schiltz reeds zijn hele (politieke) 
leven meedraagt en in redevoerin
gen en artikein onophoudelijk be
klemtoont Waar moet het naartoe 
rhet de niet-partijpolltieke Vlaamse 
Beweging en wat is de rol en de 
plaats van de Volksunie in het 
Vlaamse politieke leven? 

Het boek (176 WzJ werd na een 
korte verwelkoming door uitgever 
Soethoudt het publiek aangepre
zen door Knack-hoofdredakteur 
Frans Verleyen. Op geestige maar 
daarom niet minder indringende 
wijze verhaalde Verleyen zijn aan
vankelijke skepsis to.v. de politi
cus Hugo Schiltz en de partij 
waarvoor hij ononderbroken sinds 
1958 gemeenteraadslid Is en sinds 
1965 kamerlid. 

Naarmate Frans Verleyen zowel 
de mens als de politicus Schiltz 
beter leerde kennen veranderde 
de skepsis In bewondering en 
sympatie. Zijn weekblad zou later 
over Schiltz zelfs schrijven: „Een 
snel, clean brein en groot hart 
De moed van een overtuiging*. 
En in het jaar van Egmont: lïZon-
der meer de merkwaardigste, ja 
ontroerendste politicus van 
197r_ 

Het traek opent met een door 
Schiltz uitgesproken rede in de 
kamer van Volksvertegenwoordi
gers op 13 juni 1974. 

Men herinnere zich het konklaaf 
op het kasteel van Ham te Steen-
okkerzeel. Na gesprekken „van 
gemeenschap tot gemeenschap" 
werd het RW in de regering-Tinde-
mans opgenomen en werd de VU 
— die tereld was regeringsver
antwoordelijkheid te dragen — 
door het veto van Perin in de kou 
gelaten. In zijn kamerrede noemde 
Schiltz dit veto „een belediging 
van de Vlaamse gemeenschap". 
Na PerIn de kleren te hebben 
uitgeborsteld pakte Schiltz vervol
gens eerste minister Tindemans, 
de CVP en de P W zwaar aan om
dat zij dit veto kritiekloos hadden 

ondergaan. Wie nu, haast tien jaar 
later, deze tekst herleest moet nog 
onder de Indruk komen van de 
sterke argumentaties die door 
Schiltz op een rij werden gezet 
(blz.9). 

Op 21 september 1975 kwam het 
VU-partijbestuur op een bezln-
ningsweekeinde samen te Dron
gen. Schiltz hield daar een uiteen
zetting over de identiteit van de 
Volksunie. Deze tekst later dieper 
uitgewerkt werd als het eerste 
deel van de reeks Vlaams-nationa-
le Standpunten uitgegeven en 
mocht zeker niet ontbreken In 
voorliggend boek (biz. 23). 

Mei 1978, de VU draagt regerings-
verantwoordelijkhekl. In Vlaande
ren groeit er protest tegen het 
gestoten Egnriontakkoord. Op dit 
voor haar gevoelig ogenblik houdt 
de VU haar belangrijk kongres 
over de Art>ekJ. Als slot van dit 
kongres spreekt voorzitter Schiltz 
een zwaargeladen rede uit: „Ope
rationeel aanwenden van doelbe
wuste politieke macht" (bIz. 41). 

Tindemans maakt In weinig duide
lijke (en fraaie) omstandigheden 
zelf een einde aan zijn regering 
(Jk ga naar de koning!"). C5e ka
mers worden ontbonden en eind 
1978 worden nieuwe verkiezingen 
uitgeschreven. De VU inkasseert 
een zware stembusnederlaag. Na 
een verward voorjaar 1979 ver
schijnt In ons weekblad (nadat het 
eerder In Knack-magazine was 
verschenen) op 8 augustus 79 
„Wat ik de Vlamingen wil zeggen". 
Getekend Hugo Schiltz. Daarin 
verhaalt deze zijn weg tot de 
Volksunie en de akkoorden die tot 
de regeringsdeelname hebben ge
leld, ^hl l tz deelde tevens mee dat 
hij zijn mogelijke opvolger in de 
voorzittersstoel niet in de steek 
zou laten, zelfs Integendeel (bIz. 
59). 

Was het voorgaande grotendeels 
tot de Vlamingen in het algemeen 
gericht op 4 september 1979 
richtte Schiltz zich In zijn „Manifest 
aan mijn partij" tot de VU zelf. 
Daarin antwoordt hij op de voor 
hem (in de Vlaamse Beweging) 
essentiële vraag: hoe en waar-
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voor zullen de Vlamingen hun 
macht die de sterkste is in Bel
gië, gebruiken-
Schilü antwoordt uitgebreid en In 
niet mis te verstane bewoordin
gen op deze vraag! (bIz. 75) 

Vier volgende bijdragen versche
nen eerder in het tijdschrift „Vlaarv 
deren Morgen" van de gelijknami
ge werkgroep die Schiltz oprichtte 
en die een bezinningsgroep wil 
zijn rond de In de inleiding aange
haalde fundamentele bekommer
nissen. „Macht en onmacht van de 
Vlaamse Beweging" (bIz. 97), „Fe-
derallzering of separatisme?" (bIz. 
109), „De llnks-rechts-poiarizatie in 
het Vlaams nationalisme" (bIz. 
129) en „Bedenking na 150 jaar 
Vlaamse Beweging" (bIz. 135). 

• • • 

Naar aanlekiing van de bespreking 
van de begroting van het Vlaamse 
Gewest en van de Vlaamse Ge
meenschap (20 juni 1981) hield 
Schiltz een belangrijke tussen
komst hij was toen reeds minister 
van de Vlaamse regering. Aan de 
hand van de cijfers van die begro
ting Illustreerde hij de machteloos
heid van het bekomen zelfbestuur 
en noemde deze beledigend voor 
„de tallozen die voor het Vlaam
se zelfbestuur meer dan een hal
ve eeuw zoveel op het spel heb
ben gezet en wier offers snellere 
en betere resultaten had ver
diend.' (bIz. 129) 

De laatste bijdrage tot het boek is 
van zeer recente datum. N.a.v. de 
opening op 17 september 1.1. van 
het akademlsch jaar aan de Eko-
nomische Hogeschool te Brussel 
gaf Schiltz een opent>are les ten 
beste. Hij noemde zijn lezing „Het 
staatkundig denken in de Vlaamse 
Beweging" en behandelde daarin 
de moeizame gang van de Vlaam
se Bewegirig van Jacobus Ver-
looy Cü'onacht van de moederilj-
ke taal") tot vandaag. Schiltz trekt 
In zijn overzicht een aantal merk
waardige parallellea Even merk

waardig als onthullend kk>nk het 
slot van de lezing: 

JEt\ nog altijd zijn het sedert 
J.B. VeHooy dezelfde of analoge 
drijfankers die onze vaart afrem
men: de neiging om Ideologische 
motieven de voorrang te geven 
boven de zorg voor de nationale 
lotsbestemming; het taaie vast
houden aan onmiddellijk profijt 
en politiek clanbelang; het wan
trouwige provincialisme in een 
land dat op minder dan drie uur 
in alle richtingen kan doorkruist 
worden. 

En toch ben ik niet pessimistisch 
Wel ongeduldig naar een voldra
gen, realistische staatkundige 
strategie voor een Vlaamse Be
weging die een echte volksbewe
ging zou zijn. Een strategie min
der geïnspireerd door emoties, 
minder uitgewerkt in funktie van 
beperkte belangen, maar gericht 
op dit ene doel: de Vlamingen 
een waardig staatkundig tehuis 
te geven aan de vooravond van 
de XXIste eeuw." 

Over zijn afkomst getuigde Hugo 
Schiltz ooit:,lkstam uit drie gene
raties van koppige, zelfstandige 
mensen die In de Meetingpartij 
zaten, in hot Vlaamsch Front of 
bij de Daensisten. Mijn voorza
ten waren vranke, stedelijke bur
gers en ze hebben zich nooit 
laten inkapselen". 

Wie de kans krijgt de auteur van 
deze uitspraak van nabij te volgen 
moet onomwonden verklaren dat 
de nazaat uit eender hout Is ge
sneden. Voor wie die kans niet 
weggelegd Is Is dit boek een enige 
gelegenheid om de gedrevenhekJ 
van „een aktieve politicus die be
stendig zijn boek schrijft met 
woorden en daden" Iets makkelij
ker te kunnen ontrafelen-. 
Met de auteur hopen wij dat dit es
say een instrument mag zijn om 
het nogal zeldzame kritische 
denken In de Vlaamse Beweging 
en in het Vlaams-nationalisme 
voedsel te geven. (ntvJJ 

„Macht A OnnwcM van da Vlaamaa Bawa-
ging', aan aaaay. 176 bIz. uttg. Wahar Soat-
houdt, Paranatraat IS, 2000 Antwarpan, 
29Sfr. 

7 OKTOBER 1962 



16 

Geen problemen 
voor Rode Duivels 
Woensdagavond begon voor de 
Rode Duivels het internationale 
seizoen '82-'83. Jean-Marie Pfaff 
en zijn maats schroefden voor een 
paar weken de Duitsers weliswaar 
op 0—0 vast maar veel betekenis 
mocht aan die vriendschappelijke 
partij niet worden gehecht 
Tegen Zwitserland stonden even
wel grotere belangen op het spel 
Het was de eerste wedstrijd in het 
kader van het Europees kam
pioenschap. De Zwitsers stellen 
internationaal wel niet zoveel voor 
maar hun voetbal beweegt zich 
toch al een paar seizoenen in 
opwaartse richting. 
De interlands met inzet vertegen
woordigden voor onze voetbal
bond een belangrijke bron van 
inkomsten. Voor vriendschappelij
ke wedstrijden leggen de suppor
ters (?) immers geen geld meer op 
tafel Het internationale voetbal is 
de doorsnee voetballiefhebber zo 
vertrouwd dat zijn nieuwsgierig
heid hem eigenlijk nooit meer tot 
stadionbezoek aanzet Hij krijgt 
het voetbal van over heel de we
reld via de kabel in zijn huiskamer 
en er is maar weinig meer waar
over hij zich nog kan opwinden. 

degelijk in verval In de Uefacup 
werden hun vier clubs (Arsenal, 
Manchester United, Southampton 
en Ipswich) onmiddellijk uitge
schakeld. Ook Oost-Duitsland zit 
in het moeras: al hun vertegen
woordigers werden zonder uit
zondering buitengekegeld. Of dit 
als een geruststelling voor de 
Rode Duivels mag worden aange
zien durven we betwijfelen maar 
één onmiddellijk doel meer heb
ben: de Europese landenbeker 
Maar veel zorgen hoeven we ons 
toch niet te maken. Heeft Guy 
Thijs niet gesteld dat de Belgen 
ook het spel kunnen maken, dat zij 
heus een match kunnen winnen 
en hun bedoelingen niet beperken 
tot „niet verliezen". Indien het waar 
is staan er ons nog mooie ogen
blikken te wachten. En dat zal 
nodig zijn om de „betalende" toe
schouwers in voldoende aantal 
binnen de stadionmuren te hou
den. Want de terugval is bij ons 
niet zo spectaculair als in West-
Duitsland, Nederland en Engeland. 
Maar voor wie de ogen „opent" is 
hij heus wel zichtbaar! 
Al de rekenkundige verklaringen 
van Michel DHooghe ten spijt 

mi 

Doorstroming afgesneden 

Rode Duivelstrainer Guy Thijs: vol vertrouwen 

Zondagavond vroegen wij ons af 
waarom men in de basketbalmid
dens steen en been klaagt over 
de zogezegd teruglopende be
langstelling voor kampioen
schapswedstrijden. Het heet dat 
het terugschroeven van het aan
tal Amerikanen alleen maar na
delige gevolgen zou hebben. Wij 
zullen het tegendeel niet bewe
ren. Maar we vragen ons wel af of 
men niet enigszins overdrijft Het 
beeldverslag van de wedstrijd 
Racing Mechelen—Aarschot 
wees op een ruime belangstel
ling, op een niet onbehoorlijk 
spelniveau en op een tot het 
einde volgehouden onzekerheid 
omtrent het resultaat 
Vooral die laatste faktor wordt 
door de „technici" vaak onder
schat Niets Is schadelijker voor 
de populariteit van een ploegsport 
dan duidelijk afgelijnde krachts
verhoudingen. Spanning en onze
kerheid waarborgen publiek. Veel 
meer dan het technisch brio van 
hoog opverende „huurlingen" die 
de ene ploeg tw întig punten ster
ker maken dan de andere. In dat 
verband vreest men in de basket
balmiddens voor nadrukkelijk 
meesterschap van landskampioen 
Oostende. De Westvlamingen 
worstelen overigens zelf met het 
probleem. Ook bij hen zal de be
langstelling teruglopen indien het 
klasseverschil in het wedstrijdver
loop al te nadrukkelijk zichtbaar 
wordt Wij zullen niet beweren dat 
de verminderde buitenlandse in
breng de basketbalsport speltech-
nisch baat brengt maar het staat 
voor ons wel vast dat men de 
nieuwe situatie vooringenomen en 
eenzijdig benadert Bovendien 
heeft de basketbalbond verzuimd 
begeleidende maatregelen te tref
fen. Zij had de doorstroming bin
nen de klubs moeten vergemakke
lijken. Wanneer men hoort welke 
transfersommen voor belovende 

jonge spelers moeten worden be
taald, valt men achterover. De 
basketbalbond heeft zich, net als 
de voetbalbond, afgezet-tegen de 
opsplitsing in taalvleugels. Mede 
daardoor heeft zij het verouderde 
transfersysteem kunnen overeind 
houden. Mede daardoor kunnen 
kleinere klubs de doorstroming 
van talent naar de top gewoon 
afsnijden. Dit is in strijd met de 
geest van deze tijd. Bovendien 
hypotekeert het systeem de toe
komst van de sporttak. Een kwali-

Maar voor internationaal cupvoet
bal kwam hij toch nog altijd over
eind. Daarom hopen de Rode Dui
vels op dit vlak een traditie te 
vestigen. Het moet gewoonte wor
den dat de nationale ploeg in de 
grote kompetities lang meedraait 
Bijgevolg is het nodig dat zij in de 
komende maanden afstand neemt 
van Zwitserland, Schotland en 
Oost-Duitsland. Een moeilijke 
maar niet onmogelijke opdracht 
want onze kampioenschapswed
strijden bereidt de Rode Duivels 
uitstekend voor op stresserend 
gevechtsvoetbal Dat bleek nog 
maar eens in de voorbije Europa-
cupmatchen. In de eerste ronde 
werd enkel AA Gent uitgescha
keld. Toevallig... (?) de ploeg die 
het beste spektakel had afgele
verd. De vaststelling wel een en 
ander over de oriëntatie van het 
Europese voetbal... Standard, Wa
terschei, Lokeren en Anderlecht 
kwalificeerden zich daarentegen 
zonder veel moeite voor een vol
gende opdracht Noch speltech-
nisch, noch taktisch kwamen onze 
vertegenwoordigers in last tegen 
hun tegenstanders uit Hongarije, 
Luxemburg, Polen of Finland. De 
Europacupuitslagen hebben an
ders wel een en ander verduide
lijkt: het Engelse voetbal is wel 

Ruim vijfendertig miljoen 
Ondanks de op geregelde tijd
stippen door de BRT gepubli
ceerde kijkcijfers bewijzen dat er 
beperkingen liggen op tennis als 
„kijksport" komt er bij ons voor
lopig geen einde aan de talrijke 
internationale organizaties. Eind 
november begin december wordt 
in het Antwerpse Sportpaleis, 
dat voor de gelegenheid een 
nieuw kleed krijgt aangetrokken, 
evenwel een Europees indoor
kampioenschap opgezet dat- als 
het grootste tornooi ter wereld 
moet worden aangezien. Meer 
dan vijfendertig miljoen prijzen
geld! Op Jimmy Connors na 
strijkt de ganse wereldtop in die 
dagen In het sportpaleis neer. 

Wie al dat geld heeft bijeenge
bracht? Eerstens is het goed 
erop te wijzen dat het hier eigen
lijk een „Amerikaanse" organiza-
tie betreft Alles werd professio
neel aangepakt De kandidaat-
sponsors verdrongen elkaar wel 
niet maar ze waren toch talrijk 

genoeg om het sukses te garan
deren. 
Inzonder de Kredietbank schijnt 
voor de gelegenheid de krisis-
problemen te willen vergeten. 
Wellicht wil deze instelling zich 
„wreken" op het Gemeentekre
diet dat op onze nationale beeld
buis doet en laat wat het wil. 
Uiteraard werd de televisie „in
gepakt". Zij zal de publiciteit 
avonden lang de huiskamer bin-
nenspugen en er blijven voor 
waken dat het beeldverslag van 
een voMeybalwedstrijd niet 
wordt uitgezonden omdat de 
beenhouwer van op de hoek nu 
eenmaal niet zo'n „aantrekkelij
ke" onderhandelingspartner is 
dan een bank of een multinatio
nal. Maar kom, daarover hoeven 
wij ons niet te bekommeren. 
Niets belet ons de knop dicht te 
draaien wanneer het al te gortig 
wordt en het is duidelijk dat 
steeds meer kijkers dit doen 
wanneer de cracks uit het witte 
circus zich voor de zoveelste 

maal in weinig maanden komen 
„aanbieden" met hun nieuwste 
„nummer". 
Waarmee we zeker niet willen 
zeggen dat we Antwerpen het 
spektakel niet gunnen. Integen
deel zelfs. De hoofdstad van 
Vlaanderen wordt vaak stiefmoe-
deriijk bedoeld wanneer de 
„koek" wordt aangesneden. Ove
rigens steekt het tornooi in het 
Sportpaleis ver boven de andere 
Belgische organizaties uit wat de 
televisie natuuriijk niet zal belet
ten om ook ruim aandacht te 
besteden aan alle andere moge
lijke vormen van tennisamuse-
ment Op dat vlak kan men er mo
menteel echt niet genoeg van 
krijgen en men vergeet maar al te 
gemakkelijk (en misschien ook 
wel al te graag) dat de poverste 
wielerkoers de mensen nog altijd 
meer aanspreekt dan het groot
ste tennisevenement Maar in de 
wielerwereld zijn het nu eenmaal 
geen machtige heren die kersen 
„eten"- Nietwaar? 

tatief sterke top met veel jonge 
Belgische spelers zou de herken
baarheid van de basketbalsport 
ten goede komen. Op deze manier 
zou een pleister kunnen gelegd 
worden op de „Amerikaanse won
de" die bij de rijkere (?) klubbe-
stuurders en de op internationale 
suksessen gebrande gespeciali-
zeerde pers maar niet geheeld 
schijnt te geraken. 
De doorstroming naar de top 
vormt niet enkel een probleem 
binnen de basketbalsport Ook an
dere, merkwaardig genoeg even
eens „unitair" gestruktureerde 
bonden worden het probleem niet 
meester. Voor enkele dagen ver
telde men ons een sterk verhaal 
over een.- kaatser uit Brussegem. 
Zijn ploeg kaatst in de derde klas
se voor vijftig toeschouwers. De 
jonge man werd een transfer 
voorgespiegeld naar een eerste 
klasseklub. Hij vroeg uiteraard niet 
beter. Maar zijn klub ging dwars 
liggen. Zij wenst(e) zelfs niet te on
derhandelen. Wanneer men weet 
dat in die sport transfersommen 
van om en bij het miljoen geen uit
zondering zijn, krijgt hij misschien 
enig inzicht in de omvang van de 
problematiek die door al de be
trokken klubs met brede bogen 
wordt omcirkeld. Het grote slacht
offer is de speler zelf die in een 
zogeheten volkssport als een „lijf
eigene" wordt aangezien en zelf 
niet de minste Inbreng heeft Ver
mits kaatsers „officieel" niets ver
dienen kan hij kontraktueel zelfs 
geen financiële waarborgen af
dwingen. Is het niet bevreemdend 
en verontrustend dat klubs die 
elkaar In de vernieling wensen op 
dit vlak met ontroerende eensge
zindheid hun meesterschap weten 
te handhaven? En zijn de spelers 
niet het slachtoffer van hun „zwar
te" geldhonger? 
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De Vlaamse lijsten in de Brusselse agglomeratie 
Om het voor onze lezers kiezers 
in de Brusselse agglomeratie 
wat het elektorale aanbod in de 
19 wat overzichtelijker te maken 
hierbij de VU-lijsten of de VU-
kandidaten op Vlaamse lijsten. 
Wie nog meer informatie ver
langt of een tellende hand wil 
toesteken kan best kontakt op
nemen met de arrondissemente-
le VU-sekretaris van de agglo
meratie Brussel Luk Van de Zan-
de. 02-425.56.2Z 
Meer over de Brusselse toestan
den leest U op bladzijde 24 in de 
rubriek Mensen van bij ons. 

Anderlecht 
vu nr. 13 

1 Leo Ebraert 
2 Arthur Roos 
3 Guido Lasat 
4 Maria Lichtert 
5 Paul Claeys 
6 Raymond Ronge 
7 Hugo Segers 
8 Daniel Van Der Sypt 
9 Mark Carot 

10 Elza üntermans 
11 Albert Dockx 

Evere 

Brussel 
VU-KD-LB nr. 13 

1 Vic Anciaux 
3 Rudolf Roosens 
4 Hedwiga Jacobs-Vaes 
6 Guido Dosogne 
8 Jean-Paul Dangreau 
9 Theo Van De Vyvere 

10 Gaston Van Der Veken 
11 Peter Baeskens 
12 Leonie Vanderstraeten-Vanden-
dnes 
13 Dominique De Vulder 
15 Marnic Gypens 
16 Mane-Claire Gielen 
17 Mare De Doncker 
18 Renaat De Wit 
20 Mana AF Beckers-Bousse 
21 Jean-Baptiste Lepage 
22 Pierre-J Dinx 
23 Mane-France Gielen 
24 Hubert A Collaer 
25 Geert J A Hoogstoel 
27 Knstiaan KF De Nys 
28 Anne CM Moyson 
29 Cathanna M Elders 
30 Marcel Hendnckx 
31 Henri Deknudt 
32 Frans Robberechts 
33 Andre Serruys 
34 Hendnk Ryckbosch 
36 Roger F Th Dupont 
37 Arthur Wouters 
38 Godelieve A Deblaere-Declercq 
39 Mane-Louise Bracke 
40 Georges Vankeerbergen 
41 Fred Ayels 
43 Felix Van Grunderbeeck 
44 Andre Verhoogen 
45 Mare Cuvelier 
47 Wim Van Der Eist 

VLAAMS nr. 29 
1 Theo Pauwels 
3 Hugo Mosselmans 
5 Mane-Jeanne Lefever-De Geeter 
7 Ghislaine De Rooms 
9 Marcel Snoers 

12 Karel Fonteyn 
14 Frans Poppe 
15 Willem Van Dorsselaer 
18 Stephane Busard 
19 Benoit Soetens 
21 Herman Roelandts 
22 Jenny Heuninck 
23 Maria Ludovica Van Der Linden 
24 Rina Alen 
25 Andreas Clybouw 
26 Jean-Mane Hauben 

Eisene 
ELSENE nr. 30 
5 Godelieve Turf 

Etterbeek 
KARTEL nr. 28 

1 Alexander Nys 
6 Alfons Van San 

10 Paula Van Herck-De Guyper 
14 Octaaf De Keyser 
18 Manette Van Riet 
22 Johan Struys 
26 Gerda Portier-Vereecke 
30 Freddy Sergant 
33 Willy Degroote 

Jette 
VU nr. 13 

1 Jan De Berianger 
2 Victor Van Aelst 
3 Flonna Van Herck-Justens 
4 Yvo Peeters 
5 Jan Vanden Bossche 
6 Chnstina Wauters 
7 Ferdinand Van Mulders 
8 Luk Ghion 
9 Lutgarde Cortier-De Lat 

10 Jan Van Rossem 
11 Oswald Lauwers 
12 Cecilia Beleyn 
13 Frans De Boeck 
14 Jozef Dupont 
15 Alfred Van Hoorick 
16 Joost Wuytens 
17 Michel Neyberh 
18 Jozef Bonnarens 
19 Francine Vanheyste 
20 Maurits Vermeire 
21 Leopold Van der Linden 
22 Rene Husgen 
23 Clara Vanbinst 
24 Lucien De Mars 
25 Rudy Lenoir 
26 Raymonde Kix 
27 Laurent Vandersteen 
28 Mana-Rosa Kwanten-Custers 
29 Jeanna Dekimpe 
30 Herwig Boquez 
31 Johan-Frans Verdoodt 
32 Maria Houvast 
33 Frans Hendnckx 
34 Willy Vanroy 
35 Rudi Teirlinck 

Koekelberg 
KOE.BEL nr. 28 
1 Wim Meyers 
8 Nikol Nieuwlandt 

12 Rene Reinquin 
25 Luciaan Vandezande 

Oudergem 
KARTEL nr. 28 
3 Gilbert De Becker 

15 Hugo Spaan 
16 Mitsie Vande Velde-Dauw 
17 Albert Smet 
18 Germane Peeters-Hermans 
19 Edgard Van Deuren 
20 Willy Backaert 

Sint-Agatha-
Berchem 
VLAAMS nr. 28 

I Mark Verhasselt 
5 Maria De Schuyteneer-De Maere 
7 Elie Vanbelle 

10 Linda Baes-Roelant 
15 Yvonne De Wever 
17 Florent Ceuterick 
19 Leona De Graer-Vandenbuicke 
23 Frans Heymans 

Sint-Joost-
ten-Node 
KARTEL nr. 32 
2 Roger De Heyn 
6 Mark Sebille 

10 Relina Vanderstraeten 
I I Simone De Vliegher-Windey 
13 Willy De Winter 
15 Peter Van Mieghem 
19 Mana Cleys 

Schaarbeek 
Schaarbeekse Eenheid 
nr. 29 
(VU-kandidaten) 
Roger De Brabanter 
Josse Scholliers 
Clementine Heyvaert-Van Autgaerden 
Frans Borms 
Luc De Heyn 
Willem Denayer 
Maria-Louisa Buelinckx-Buyck 
Emma Impens-De Costere 
Paulina Vermeulen-Vatlet 
Jeanne Van den Eynde 
Marcel Impens 
Edmond Tommelein 

Sint-Gillis 
KARTEL nr. 29 
34 Judith Van Den Bossche 
35 Leon Huyvaert 

St-Pieters-
Woluwe 
WOLUWE nr. 28 

3 Enk Van Lerberghe 
6 Rita Cauwenbergh 
7 Mia De Haes-Verstappen 
8 Jo Daems 
9 Walter Laforce 

11 Jozef De Blauwe 
19 Lut Van Belleghem 
27 Magdalena Demol 
32 Hilde Ramt)oer 

St.-Lambrechts 
Wüluwe 
WOLUWE nr. 28 

3 Janine Madyol 
8 Giedo Ameele 

12 Geeraard De Schepper 
17 Gizella De Potter 
22 Godelieve Van Wetter 
27 Mane-Jose Guns-Lageirse 
28 Louis Madyol 
32 Augusta Wyns 
34 Germaine Ameele-Saelens 

St-Jans-
Molenbeek 
VU nr. 13 

1 Emiel De Smedt 
2 Isidoor Van Bruaene 
3 Jozef Vandervore 
4 Elise Vandebos 
5 Joanna Cleeremans 
6 Lucie Faymonville 
7 Martin Matton 
8 Denise Cooreman 
9 Jules De Clercq 

10 Ene Timmermans 
11 Karel Lans 

12 Denise Vandercruys 
13 Paula De Brabandere 
14 Johan Gelaude 
15 Roeland Van Walleghem 

Ukkel 
VEU nr. 29 

1 Leve Vandromme-Roemans 
4 Roger Van Poucke 
5 Lode Born 
9 Jan Van Der Haegen 

11 Michael Dedecker 
13 Gaby Vandromme 
15 Alex Geraerdts 
18 Gabriel Verlinden 
19 Lutgarde Vanbael 
21 Cynel Palmans 
29 Juliana Hertssens-Vanpuyvelde 
35 Lily Geeraerts 
37 Lucien Famelaer 
39 Renee Toppets 

Watermaal-
Bosvoorde 
VKWABO nr. 28 

3 Rik Van Hemelnjck 
7 Herman Verheirstraeten 

11 Magda Van Steen 
15 William Vert)erckmoes 
18 Luk Vangrunderbeeck 
25 José Segers-Vanden Broeck 

Vorst 
VU nr. 13 

1 Herman Thunaux 
2 Herman A O Wilms 
3 Mana Van Tncht 
4 Mana De Boeck 
5 Madeleine Wilms-Lomtie 

Aktie 
„Hart van Brabant" 

„WU"-leïers, VU-afdelingen, sympatizanten die echt willen 
dat Vlaanderen stand houdt en^ vooruitgaat tn het hart van 
Brabant kunnen aan deze oproep niet voorbitgaan Vandaag 
nog storten voor aktie „Hart van Brabant" op nr 
435-0259601-12 van Volksume, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel 

Vijfde lijst 
Aktie hart van Brabant 
Totaal vierde lijst 
JV, Sint-Niklaas. 
A V 8. Bierbeek 
vu-Herent 
A, Denderleeuw 
V, 1030 Brussel 
Totaal vijfde lijst 

166852 
500 

1000 
. 3.000 
. 1000 

. 1000 
173.352 
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Een zeldzame gebeurtenis 

Politieke konfrontatie te Zoersel 
ANTWERPEN 

ZOERSEL — Op vrijdag 8 oktober, 
om 20 u. verwachten we alle VU-
mllitanten en de sympatizanten op 
het zeer belangrijke politieke debat 
in de zaal .Lamme Goedzak'. 

De naam is niet slecht gekozen, 
want inderdaad, er zal vrij snel 
duidelijk blijken dat er op verschil
lende lijsten nogal vele „Lamme" 
kerels zitten mee zullen dingen 
naar de gunst-des-volks... 

\ Aan de VU-delegatie om ze te 
ontmaskeren, en dat zullen ze, 
vermits fraktieleider Wim Van 
Haegendoren het klappen van de 
zweep kent en., de streken van de 
Zoerselse pappenheimers door 
heeft Wij horen nu al fluisteren 
dat volksvertegenwoordiger Wivi-
na de Meyer (CVP) niet in het pa
nel zou willen zetelen als voor de 
P W (ja, ja!) oud-burgemeester en 
afgescheurd CVP-schepen Jef 
Schrijvers durft aantreden Jef 
heeft te Zoersel niets meer te 
verliezen. Wij hopen in elk geval 
dat de obstruktiepoiitiek van de 

vu-lijst Geel 
1. Jo Belmans 
2. Frans Teuwkens 
3. Liliane Tops-De Krock 
3. André Vanuytsel 
4. André Vanuytsel 
5 Jos Dierckx 
6. Anny Daems-Helsen 
7. Ludo Sijmons 
8. Ludo Daems 
9. Bon Mannaerts 

10. Frangois Dresselaerts 
11. Marcel Deckers 
12. Brigitte Dams-Verstrepen 
13. Rik Dedapper 
14. Roger Huysmans 
15. Lisette Proost-Dams 
16. Frans LIevens 
17. Josephina Belmans 
18 René Van den Eynde 
19. Alouis Van Doninck 
20. Erwin Claessen 
21. Jos Bertels 
22. Jef Vahbaelens 
23 Theo Vangheel 
24. Jan Van Goethem 
25. Raf Vansant 
26. André Dillien 
27. Staf Mertens 
28. Frangois Cools 
29. Jan De Graaf 
30. Mevr Dekoninck-Commers 
31 Julia Tubbeckx-Luyten 

vu-lijst 
Boechout-Vremde 
1 Fred Entbrouxk, eerste schepen 

kuituur, sport en miheu 
2. Simonne Van Brussel-Vernimmen, 

uittredend OCMW-voorzitter 
3. Paul Verstrepen. schepen 
4. Hilde TSiJen 
5. Mark Van Ouytsel 
6. John Peeters 
7. Alex Peeters 
8. Patnck Bourgeois 
9. Jef Nells 

10. Irene De Doncker-Michielsen 
11. Fons Janssens 
12. Tuur Cottegnie 
13 Louis Corens 
14. Wally üekens 
15. Jeannine Van Nuffelen-Van Inrv 

merseel 
16. Paul Van Kerkhoven 
17. Lode De Deken jr. 
18. Achilles Torfs 
19. Jan-Pieter Smeets 
20. Roger Meeuwis 
21. Staf Geens 
Het uittredend OCMW-raadslid Miette 
Reynders-Schnelders heeft de wens 
uitgedrukt wegens zeer drukke be
roepsbezigheden niet meer op de lijst 
opgenomen te worden. Toch blijft zij 
voor honderd procent achter de 
Volksunie, haar programma en haar 
kandidaten, staan. Wij danken haar 
voor de ernst waarmee zij haar man
daat in de voorbije zes jaar heeft 
waargenomen. 

CVP-delegatie of het taktisch ma
neuver van Wivina niet inhoudt dat 
ze van uit de zaal niets meer zal 
zeggen, integendeel, de kiezer 
heft daar recht op, het kan alleen 
maar bevruchtend en bevorderlijk 
werken op de kiesintenties van 
eventuele twijfelaars. Alhoewel. 
Want wie naar zulke meeting komt 
is al geïnteresseerd in de politiek, 
is geïnformeerd en heeft al vooraf, 
bewust een keuze gemaakt Hij of 

zij komt zien hoe zijn „mensen" het 
er zullen afbrengen. Supporteren 
dus. Toch vinden we het jammer 
dat er veto's zouden gesteld wor
den. We wensen ook na te gaan 
hoe „groen" de lijst Dorpsvernieu
wing wel is? Of IS het groen rood? 
Ook dit gerucht wordt op de diver
se dorpspleintjes rondgestrooid. 
Afwachten maar. Wij zullen er zijn, 
met entoesiasme en duimend voor 
onze Volksuniemensen, (dvsdc) 

OKTOBER 
9 MORTSEL: 9de herfstbladerenbal in zaal Ekkart Drabstraat Inr 

JSK-vnendenknng van het VNJ Ratenruiter Hupsake 

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

15 WOMMELGEM: Cantus-zangavond om 20 u in Den Klauwaert 
Gratis inkom 

22 ANTWERPEN: VI Aktie- en Kultuurgemeenschap. kaasavond, lo
kaal Zurenborger, Dageraadplaats, onkosten- 300 fr, aanvang om 
20 u. Vooraf inschrijvingen op tel nr 236.84.65 

23 STABROEK-HOEVENEN-PUTTE: 1ste Herfstbal om 20 uur in 
zaal ,.De Rosmolen", Kerkendam. Stabroek. Disco-bar Jan en Ro
ger Inkom 80 fr 

vu-lijst 
Kapellen 
Gerard Schonkeren (Putte-Kapellen), 
Avermaete-De Saegher (Kapellen-
CentrJ, Thor Bergers (Kapellenbos); 
Gerda Van Langendonck (Zilvererv 
hoek). Louis-Luc Heirman (Kapellen-
Centr), Marleen Daems (Kapellen-
CentrJ, Stan Van De Wouwer (Putte-
Kapellen). Georges Mutsaerts (Hoog-
tjoom); Lode Vertaenen (Kapellen-
CentrJ, Leon Wouters-Vilain 
(Kapellen-Centr), Willy Reynen (Klem 
Heiken), Lieven Declercq (Kapellen-
bos), Op De Beeck-Vandensande (Ka
pellen-Centr), Alfred Jamart (Kapel
len-Centr), Raymond De Ridder (Ka
pellen-Centr). Van Dessel-Dieudonné 
(Kapellen-CentrJ, Bart Van Eylen (Ka
pellenbos), René Gijsen (Kapellen-
Centr), Theo Malcorps (Zilveren-
hoek), Rosine Van Rompaey (Putte-
Kapellen); Marcel Peremans (Kapel
len-Centr j , Wagemans-Droest>eke 
(Kapellen-Centr); Walter Coninckx 
(Kapellen-ten-halve), Roger Meerts 
(Kapellen-Centr), Paulina Dewael-
heyns (Ztlverenhoek), Guido Van 
Geenhoven (Kapellenbos), Viktor Le-
naert (Kapellen-(^ntrJ. 

VU-Antwerpen Stad 
doet dringende 
oproep 
Enkele dagen scheiden ons nog van 
10 oktoljer Langs deze weg doen wij 
nogmaals een oproep om uw hulp en 
steun U kan storten op onze rekening 
nr 404-3036801-74 van VU-Antwer
pen Stad Ook kan u ons nog helpen 
op zaterdag 9 oktober as bij onze 
propaganda-aktie in de stad Verzame
len om 13 u 45 in ons lokaal. Wetstraat 
12 te Antwerpen. Iedereen is welkom' 
WIJ danken alvast degenen die reeds 
financieel of materieel hielpen 

Lidkaarten '83 
De lidkaarten liggen ook weer ter 
t>eschikking U kreeg samen met het 
Kontakt-Wad een stortingsformulier 
Mogen wij er op aandnngen dit te 
willen gebruiken, het vergemakkelijkt 
onze administratie Dank bij voorbaat 

Verkiezingsavond 
Het sekretanaat van VY-Groot-Ant-
werpen deelt mee dat op de verkie
zingsavond van 10 oktober verzame
len wordt geblazen in het Oranjehuis, 
Hoogstraat 69 te Antwerpen, Welkom! 

Willebroekse dia-bus: 
opvallend en simpatlek 
De Willebroekse Volksunie voert 
haar verkiezingscampagne wel op 
een érg opvallende en originele 
wijze. Naast de „klassieke" propa
gandamiddelen (pamfletten, bor
den e.dJ heeft de Willebroekse 
V U enkele opmerkelijke stunts in 
fjetto. Er is vooreerst het uitdelen 
van (gele) plastiekerr spaarvarkerv 
tjes met de tekst: „Willebroeks 
geld In Vlaamse handen: Ook In 
uw profijt". 
Van 3 tot en met 10 oktober geeft 
de V U zelfs een heuse Dag-Krant 
uit met een gevarieerde inhoud 
(o.m. het uitgebreide VU-program-
ma, 't spel der 13-fouten, aktualiteit 
en natuurlijk het laatste verkie-
zingsnieuws van dag op dag ge
volgd). Dé stunt van de Wille
broekse VU is evenwel de „Dia
bus" (zie foto). 
In een mooi opgekalfaterde kamio-
nette werd een diaprojektor ge
monteerd, met scherm achteraan 

de wagen. Een klank- en diamonta
ge van de VU-kandidaten en het 
VU-programma werd klaarge
maakt En daar gaat de VU mee de 
baan op. Overal waar er mensen 
bij elkaar komen (station, fabriek, 
kerk e.dJ mag men ook de Volks
unie Dia-bus verwachten. 
Het is wet een érg opvallend én 
sympatiek aandoende propagan
da. Hiermee bewijst de Wille
broekse V U overigens dat ze de 
wind in de zeilen heeft en dat ze 
terecht de derde sterke politieke 
macht in Groot-Willebroek mag 
worden genoemd. 

Artistieke vechters 
te Zandhoven! 
VU-lijstaanvoerder Leo Thys is geen 
Don Quichotte. Toch heeft hij enkele 
kenmerken van deze literaire wereldfi
guur; ook hij is taai, verbeten, koppig 
en moet tegen CVP-molens vechten 
met een handvol mensen. In het Zand-
hovense voorwaar geen gemakkelijke 
klus. Toch zet Leo door en dan nog wel 
op een zeer artistieke wijze. Zo is er 
deze week het „Leeuwenspel" op de 
politieke markt geworpen. Een ganzen-
spel dat zeer mooi verzorgd is en dat 
zelfs voor — per definitie niet in de po
litiek geïnteresseerde kinderen — ui
termate geschikt is. Dat Leo op de 
positief, pedagogisch verantwoorde 
toer IS gegaan zal hopelijk de VU geen 
windeieren leggen. Voor zover wij 
weten is er geen enkele andere partij 
die met iets gelijkaardigs op de markt 
is gekomen, (dvsdc) 

VU-arr. Antwerpen vraagt onderzoek 

intimidatie kandidaten 
De Volksunie Arrondissement Ant

werpen stelt met veribijstering vast dat 
een notoir CVP-sympatisant met 
nanne de Vrederechter van Boom, 
voetstappen heeft ondernomen ten 
einde het opstellen van een Volksunie-
lijst in de gemeente Hemiksem sterk te 
t>emoeilijken 

Hiertoe bezocht en intimideerde hij 
VU-kandidaten, waarvan één zich ef-
fektef van de Kjst terugtrok. 

Dat dergelijke praktijken aan inquisi-
tiemetodes doen denken valt met te 
tjetwisten. 

Dat dergelijke praktijken uitgaan 
van een magistraat die zou moeten 
blijk geven van de nneest stnkte onaf
hankelijkheid, is des te erger. 

De VU klaagt zeer scherp de ge
bruikte metodieken aan, die een reéel 
gevaar betekenen voor de demokraöe 
in Vlaanderen. 

De VU heeft de bevoegde gerech
telijke autonteiten verzocht een onder
zoek in te stellen en eventueel de 
nodige sanctioneringen toe te passen. 

Rouw te Wommelgem 
Op 2 oktober II. werd door een 
zeer talrijke schare familie en 
vrienden Hans Vermeiren, 23 jaar, 
ten grave gedragen. Hans was 
met zijn motor de affiches aan het 
verspreiden voor de kleinkunst-
avond van VUJO, toen het nood
lot toesloeg. Na een maand vech
ten voor zijn leven overleed hij. 
Een bijzonder gevoelvolle rouw-
mis werd zaterdag opgedragen. 
Als VUJO-bestuurslid paste het 
dan ook dat de met een leeuwe-
vlag bedekte kist gevolgd werd 

door het VUJO-vaandel. Een kort 
dankwoord voor Hans om zijn 
inzet tijdens zijn jong leven werd 
door Herman uitgesproken. Een 
pleiade van Vlaamse liederen met 
als slot een ontroerende Vlaamse 
Leeuw, zullen bij allen een herinne
ring aan Hans blijven. 

Nogmaals bieden we langs deze 
weg namens VUJO en VU onze 
blijken van deelneming aan, aan de 
diepbeproefde familie. 

Ward Herbosch 

Medeleven vanwege Vujo-Nationaal 

• Gezins-sanitaire helpster, 
26 j . , 1 jaar ervaring, zoekt deel
tijdse betrekking in het Tieltse. 
Tel. 056-51.24.44. 

Op de innig-mooie en stijlvolle 
eucharistieviering werden de ge
voelens van medeleven vanwege 
het Dagelijks Bestuur van Vujo en 
vanwege het Nationaal Sekreta-
riaat overgemaakt Voorzitter Jo
ris Roets en het Antwerps DB-lid 
Winfried van Gramberen hadden 

zich laten verontschuldigen. Het 
arrondissement was vertegen
woordigd door Stefan Bombey. 
Ook wij betreuren het heengaan 
van Hans. 

Dirk van Sichem de Combe, 
diensthoofd VUJO-Nationaal 
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Zaterdag 16 oktober 11 u. 

„Blokkade van Ternat" 
GB - „Bulgen" of 

„barsten"! 
Afgrendeling van de toegangswegen 
naar en bezetting van het industrieter
rein van GB-Home Stock op het indus
trieterrein van Ternat (kort voor de 

'uitrit Ternat op de E5). Doelstellingen 
zijn: 
• Voor de onmiddellijke toepassing 
van de taalwetten in het bedrijf in 
Brussel en in het Vlaamse land. 
• Voor de federale opsplitsing van 
het nationaal GB-bedrijf zodat meer 
werkplaatsen voor Vlamingen vnjko-
men en Vlaamse winsten in Vlaamse 
handen blijven. 
• Tegen de taalwetsverkrachting in 
bedrijven in Vlaams-Brabant GB 
werkt bewust met deze handelwijze 
een geluidloze verfransing in Vlaams-
Brabant in de hand. 

Vertrekuren bussen 
en inlichtingen 

Aalst: lOu. station, 053-21.32.34. 
Antwerpen: 9 u. 45, Berchem-kerk, 
03-457.72.40. 
Voorkempen: 9 u. 30, De Klauwaert 
Wommelgem, 03-457.72.40. 
Ekeren-Havengemeenten: 9 u. 30, 
Kristus Koningplein, 03-457.72.40. 
Mortsel: Oud Gemeentehuis, 9 u 50, 
03-457.72.40. 
Kontich-Boom: 10 u., St-Martinuskerk, 
03-457.72.40. 
Brussel: 02-242.45.99. 
Buggenhout: Café De Ton, 10 u., 
052-33.31.60. 
Dendermonde: Grote Markt 10 u., 
052-33.31.60. 
Aarschot-Westerio: 016-56.86.10. 
Turnhout: Grote Markt 9u. 15, 
014-41.77.47. 
Geel: Grote Markt 9u.30, 
014-58.93.93. 
Ümburg: 011-41.10.02. 
Nijlen-Kempenland: 9 u. 30, 
031-80.13.45. 
Uer; Grote Markt 10 u, 031-80.13.45. 
Mechelen: Grote Markt 10 u., 
015-21.83.82. 
Tienen: Grote Markt lOu., 
016-73.46.50. 
Leuven: Oude Markt lOu. 15, 
016-23.60.39. 
Waasland: Hotel Serwir. 9u.30, 
031-76.37.78. 
Gent: St-Pietersstation, lOu., 
091-22.68.96. 
Kortrijk: na 18u., 056-41.02.48. 
Wervik-leper: 056-31.18.25. 
Brugge: Grote Markt 9 u., 
050-54.51.10. 
Vilvoorde: 015-61.34.81. 
De TAK-kernen uit Hasselt Knokke, 
Zulte, Achel en Roeselare nemen kon-
takt met het dichtstbijzijnde kontakt-
adres 

Inschrijven op de bussen vóór 13 ok
tober 1982. Boterhammekes niet ver
geten. Borden en spandoeken toegela
ten. 

vu-lijst 
Kampenhout 

1. Marie-Louise Thiebaut (Berg) 
2. Jozef Schoevaerts (KampenhouO 
3. Liesbet Merckx (Berg) 
4. Willem Vanderhulst (Nederokker-

zeel) 
5 Eddy Wouters (KampenhouO 
6. Jan Degreef (Kampenhout) 
7. Enk Cabuy (Nederokkerzeel) 
8. Georges Verstraeten (Berg) 
9 Maria Lebrun-Van Obbergen 

(Berg) 
10. Hendrik Quisthoudt (Berg) 
11. Oktaaf Van Steenkiste (Berg) 
12. Ella De Roover-Van Cleemputte 

(Berg) 

13. Walter Talboom (Nederokkerzeel) 
14. Hendrik Festraets (KampenhouO 
15. Paula Van Israël-Houtput 

(KampenhJ 
16. Daniel Azijn (KampenhouO 
17. Adeline Vercammen (Berg) 
18. Roger Swillen (Berg) 
19. Mare Schoevaerts (KampenhouO 

vu-lijst 
Groot-Leuven 

1. Eugeen Van Itterbeek 
2. Francois Vanden Eynde 
3. Guido De Paepe 
4. Ariette Degeest-Lambrechts 
5. Vital Geeraerts 
6. Mathildis Bollaerts-Maes 
7. Frans Oerckx 
8. Jos Potargent 
9. Sigrid Van Maercke-De Bock 

10. Kristoffel Bovin 
11. Antoon Maesen 
12. Maria Van Damme-Van Hove 
13. Reinhilde Hermans 
14. Jozef Verbiest 
15. Denis Dehaes-Toremans 
16. Valere Vanbekbergen 
17. Marcelle Van De Voorde-Spittaels 
18. Irene Schellekens-Peeters 
19. Betty De Groote 
20. Ivo Wuyckens 
21. Jacques Desmet 
22. Roeland Van Maercke 
23. Rorent Docx 
24 Willy Haeck 
25. Hector Houdart 
26. Valere Oversteyns 
27. Lievin Aerts 
28. Anne Verbiest-Housen 
29. Dirk Smitz 
30. Simonne Saudemont 
31. Bertha Jossa 
32. Josephine Stessel 
33. Gustaaf De Vadder 
34. Jan Rolies 
35. Marie-Louise Bruelemans-Buc-

cauw 
36. Eugene Crabbe 
37. Alex Stevens 
38. Paul Van Houtvinck 
39. Jan De Roey 
40. Willem Claeys 
41. Odile Vanpaemel 
42. Jacques (jeorges Holle 
43. Robert Vandezande 

Op de VU-lijst voor de gemeente
raadsverkiezingen van Groot-Leuven 
staan 14 vrouwen (33%), van wie 
negen bij de eerste twintig (45 %) en 
drie bij de eerste tien (op de 4de, 6de 
en 9de plaats). 

vu-lijst 
Affligem 
1. Willy De Wilde (Teralfene); 2. Anne-
mie Van De Casteele (Hekelgem); 3. 
René Van Den Bossche (Essene); 4. 
Freddy De Maegd (Hekelgem); 5. 
Francis Vertongen (Essene); 6. Paul 
Schmits (Teralfene); 7. Alfons Pauwels 
(Hekelgem), 8. Godelieve De Schrijver 
(Hekelgem), 9. Jozef Van Den Bos
sche (Essene); 10 Maria De Bolle 
(Teralfene); 11 Hendrik Verhavert 
(Hekelgem); 12. Jozef De Rijck (Hekel
gem); 13. Robert De Koker (Teralfe
ne); 14. Brigitte Bourdinon (Hekel
gem), 15. Albert Ponsaerts (Essene); 
16. Freddy Van Der Biest (Teralfene); 
17 Rita Carlson (Hekelgem); 18, Albert 
Claes (Teralfene); 19. Adolf Schelf out 
(Teralfene); 20. Alfons Van Nieuwen-
hove (Hekelgem); 21. Juliaan Van 
Ransbeeck (Essene). 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

lustrerie 

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

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

kleinmeubelen 
geschenkartikelen 

Zaakvoerder 
Stdf Kicsekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

Bouwspecia l i te i ten 

MARLIERl 1700 ASSE 

Tel. 452.66.37 Thuisbestelllng 
02/452.76.67 Toonzalen 

BRABANT 
OKTOBER 

8 

10 

10 

16 

BRUSSEL: Groot nnosselfestijn in drankhuis Vikirfg. Arduinkaai, 5. 
Ook op 9 en 10/10, telkens van 12 uur af. ten gunste van 
verkiezingscampagne VU-Brussel-stad. 
HERENT-VELTEM-WINKSELE: Pietskaravaan-verzameling om 
13 u. 30 0,-L-Vrouwplein te Herent en om 13 u. 30 kerk Winksele. 
HERENT-VELTEM-WINKSELE: Samenkomst van alle kandida
ten, leden en sympatizanten vanaf 19 uur. 
UKKEL: Mosselfeest vanaf 18 uur „Drie Duiven", Put-Calevoet 
Alsembergsesteenweg 1404. 
BRUSSEL: Aktie „Blokkade van Ternat". GB „Buigen" of „Bar
sten". Organizatie TAK. Vertrekuren en inl. 02/242.45.99. 

Mare Gysels in 
Teirlinckhuis te Beersel 
De Brabantse schilder Mare Gy
sels stelt werk tentoon in de galerij 
van het Herman Teirlinckhuis te 
Beersel. Deze nog jonge artiest 
(Halle 1951) sleepte reeds tal van 
vermeldingen en prijzen in de 
wacht waaronder de Prix Lion de 
Vermeil (te Lyon in 1978) mis
schien wel de meest merkwaardi
ge is. Sinds 1974 stelde Gysels 
haast onophoudelijk tentoon, of
wel in groep ofwel afzonderlijk: 
zo'n dertig tentoonstellingen in to
taal. 
Na studies aan de kunstinstituten 
te SchaarJDeek (St-Lukas) en het 
nationaal hoger instituut te Ant
werpen werd Gijsels leraar schil
deren aan de akademies van An-
derlecht en Liedekerke. 
Het werk van Mare Gysels draagt 
als tema de mens in de stad, deze 
mens konkreet voorgesteld en 
vooral gesitueerd 's avonds en 
's nachts. Hij kijkt de werekJ in, 
spottend, arrogant soms als sie
raad, soms als lustobjekt dikwijls 
eenzaam en geïsoleerd. Hij wordt 
door middel van potlood, houts

kool, gouache en olieverf in een 
licht- en donkereffekt geplaatst 
om de vorm optimaal te belichten. 
De tentoonstelling loopt van vrij
dag 8 oktober tot maandag 8 no
vember en is open van 11 tot 
12u. 30 en van 14 tot 17 u. Het 
Herman Teirlinckmuseum is gele
gen op de Uwenberg 14 te Beer
sel. 

1P# f 

Openbaar 
Centrum 

voor 
Maatschappelijk 

Welzijn van 
Grimbergen 

De raad voor maatschappelijk 
welzijn van Grimbergen deelt 
mee dat een voltijdse betrekking 
van maatschappelijk assistentie) 
vakant is Het is een betrekking 
in vast dienstverband waarvoor 
tevens een wervingsreserve aan
gelegd wordt die geldig blijft tot 
en met 31 december 1984. 
De aanvragen van de kandida
ten, vergezeld van de nodige be-
wijsstukkea dienen bij aangete
kende brief gericht te worden 
aan mevr L Merens-Thyssen, 
voorzitter van het OCMW van 
Grimbergen en uiterlijk op dins
dag 26 oktober 1982 in haar bezit 
te zijn. 
Inlichtingen betreffende de hier
boven vermelde betrekking en 
wervingsreserve alsmede de 
voorwaarden, kunnen bekomen 
worden op het sekretariaat van 
het OCMW, Administratief Cen
trum, Gemeenteplein, 1820 Grim
bergen (deelgemeente Strom-
beek-Bever). tel. 02-267.15.07 en 
02-267.15.05. 

(Adv. 1311 

KONINKRIJK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIËN 

Uitgifte van 2 Staatsleningen 

LENING MET 
TUSSENTIJDSE VERVALDAG: 

LENING 1982-1987-1991 

LENING ZONDER 
TUSSENTUDSE VERVALDAG 

13,75% LENING 1982-1991 

RENTE - 13,75% 's jaars vanaf 
19 oktober 1982. 
Betaalbaar op 19 april van de jaren 
1983 tot 1991. 

AFLOSSING - Uitsluitend door 
terugkoop. 

TERUGBETALINGSPRIJS: 
tegen het pari op de eindvervaldag 
van 19 april 1991. 

UITGIFTEPRIJS - a pari 

RENTE - 13,50% 's jaars vanaf 
19 oktober 1982; 
13,75% 's jaars vanaf 19 april 1987. 
Betaalbaar op 19 april van de jaren 
1983 tot 1991. 

AFLOSSING - Uitsluitend door 
terugkoop. 

TERUGBETALINGSPRIJS: 
tegen het pari op de eindvervaldag 
van 19 april 1991. 

VERVROEGDE TERUGBETALING -
Mogelijkheid voor de houder de 
terugbetaling tegen het pari te 
bekomen op 19 april 1987. 

UITGIFTEPRIJS - a pari 
De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrijving. 
Beide leningen zijn vertegenwoordigd door toonderobligaties van 5.000, 10.000, 

25.000, 50.000, 100.000 en 500.000 frank. 
De coupures van 5.000 frank worden slechts als bijpassing afgeleverd. 

INSCHRIJVING op beide leningen 
van maandag 4 tot maandag 18 oktober 1982 
Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum een einde worden gesteld. 
De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bi] de Nationale Bank van 

België en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe 
gemachtigde financiële instellingen van de openbare sektor en spaarkassen. 

OFFICIËLE NOTERING - De obligaties zullen officieel ter beurze worden 
genoteerd. 

Brussel, 29 september 1982 De Minister van Financiën, 
W. DE CLERCQ 

(Adv. 132) 
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Vrije 
Gemeentebelangen 
te Kaprijke 

1. Oscar Lippens (Lembeke) 
2. Daniel Coppejans (Kaprijke) 
3. Etienne De Meyer (Lambieke) 
4. Mare Boelens (Kaprijke) 
5. Francine Moens (Lembeke) 
6. Carlos Bogaert (Kaprijke) 
7. Willy Huyghe (Kaprijke) 
8. Martine Bijl (Lembeke) 
9. Alfons Van Vlaanderen 

(Lembeke) 
10. Alfons Vervaet (Lembeke) 
11. Daniel De Wispelaere (Kaprijke) 
12. Noël Steyaert (Lembeke) 
13. Willy Moens (Lembeke) 
14. Marcel Van Herzele (Kaprijke) 
15. Walter De Vlaeminck (Kaprijke) 
16. Roger Van Zele (Kaprijke) 
17. Achiel Lievens (Kaprijke) 
(De vette namen zijn VU-kandidaten) 

VU-lijst Gavere 
1. Guido De Keulenaer 
2. Besard Marleen 
3. André De Schrijver 
4. Caria Moens-De Rijcke 
5. Hugo Vandewalle 
6. Lena Lannoo 
7. Magdalena Smekens 
8. Walter Guenter 

Vrije Kristelijke 
Eenheidslijst 
(CVP-SP-VU) 
te Zulte-
Olsene-Machelen 
Hier de VU-kandidaten op VKE: 

2. René Van Hoecke 
(CXïMW-raadslid) 

7. Evarist Beyls 
12. Hendrik Goris 
16. Roland De Ck>ninck 
20. Georges Detailleur 

(gemeenteraadslid) 
23. Eli Peirs (gemeenteraadsIkJD 

VU-lijst Zomergem 
1. André Martens 

(gemeentraadslid, 
provincieraadlid) 

2. Jean-Rerre Stampaert 
3. Godelieve De Meyer-Claeys 
4. Jenny Wille-Van Hulle 
5. Mare De Jaeger 

(gemeenteraadslid) 
6. Daniel Van Lert>erge 
7. Herman De Vleeschauwer 
8. Erwin Wille 
9. Etienne Van Laere 

10. Gerard Tack 
11. JearvRerre Trap 
12. Walter Pauwels 
13. Werner Willems 
14. Diane De Muer 
15. Herman De Reu 
16. Willy D'Hoore 
17. René Boone 
18. Maurits Van Landeghem 
19. Albert Lambert 

(gemeenteraadslid) 

VU-lijst Oosterzele 
1. Mare Parewijck (Oosterzele) 
2. José De Bremme 

(Scheldewindeke) 
3. Peter Haesaert (Gijzenzele) 
4. Dora De Moor (Scheldewindeke) 
5. Mare Leus (Oosterzele) 
6. Mare Herreman (Landskouter) 
7. Bart De Mulder (Moortsele) 
8. Daniel Van Heegde 

(Scheldewindeke) 
- 9. Kristiaan TJampens (Oosterzele) 

10. Raymond Van Hamme 
(Scheklewindeke) 

11. Magda Bettens (Gijzenzele) 
12. Walter SAey (Moortsele) 
13. Nadine De Mol (Oosterzele) 
14. Robert Lasi (Landskouter) 
15. Mare Van Geluwe (Oosterzele) 
16. Monique Frigne (Oosterzele) 
17. André Van der Sypt 

(Scheldewindeke) 
18. Johan Steenhaut 

(Scheklewindeke) 
19. Marian Van Eygen 

(Scheldewindeke) 
20. Achiel Van de Putte (Landskouter) 
21. Hugo Van den Berge 

(Scheldewindeke) 

VU-lijst 
Wachtebeke 

1. Mare Van Grembergen 
(gemeenteraadslid) 

2. Jozef Kinget ' -
3. Roza Hoedemakers-

Vande Voorde 
4. Wim Pollet 
5. Georges Bouchier 
6. Jeanne De Meester-De Bock 
7. (Decile De Pauw-Polfliet 
8. Guido Van Branteghem 
9. André De Winne 

10. Willy Vande Craen 
11. Geor De Fleurquin-De Vos 
12. Willy Cleemput 
13. Liliane Brunson-Delsael 
14. Amedé De Kerpel 
15. Daniel Vande Casteele 
16. Geert Blaton 
17. An Delen-Vanden Bom 

(OCMW-raadslid) 

Ujst Gemeente
belangen Nevele 

1. Jules Schelstraete 
(provincieraadslid, schepen) 

2. R. Claeys (oud burgemeester, 
gemeenteraadslid)* 

3. José Van Oost 
(gemeenteraadslid) 

4. Roger De Greve (schepen) 
5. Adolf Van de Sompel 

(gemeenteraadslid) 
6. Paula Cocquit-Van Daele 
7. Hugo Verhaeghe 
8. Christiana De Pauw 
9. Carlos Van Kerrebroeck 

10. Charles Verkest 
11. Roger Claeys 
12. Nteole De Roo 
13. Aimé Vertriest 

(gemeenteraadslid) 
14. Etienne De Clercq 
15. Mark De Pauw 
16. Omaar Mortier 

(gemeenteraadslid) 
17. Hendrik Martens 
18. Irene De Booser 
19. Gilbert Hautekeete 
20. Hubert Vervaecke (raadslid) 
21. Guido Schaack (voorzitter 

OCMW, gemeenteraadslid) 
(De vette namen zijn de VU-kandWa-
ten) 

VU-lijst te Melle 
1. Remi De Vis 
2. Julien De Sutter 
3. Freddy Van de Putte 
4. Juliaan Leon Vervaet 
5. Martin Triphon (ïovent 
6. Marie Louise De Pryck 

Van Helleputte 
7. Gratiën Heink Leurquin 
8. Daniel Franz Beemaerts 
9. Ghislaine Janssens-Langerock 

10. Luc De Valkenaere 
11. Koenraad Meylemans 
12. Lena Vanmechelen—Decorte 
13. (jiodelieve Van Loo 
14. Walter Claeys 
15. Hildegard Callewaert 
16. Patrick Arnout 
17. Marie-Loulse Bral-Matthys 
18. Hubert Van de Putte 
19. Maurits De Cock 
20. Edithe De Loose-Dellaert 
21. Roger Merrie 
De kandidaten 1, 2, 3 en 4 zijn uittre
dende gemeenteraadsleden. 5 en 13 
zijn uittredende (X^MW-raadsleden. 

VU-lijst Aalst 
1. Jan De Neve, ulttr. schepen 

(Aalst) 
2. Jan Caudron, uittr. gemeente

raadslid (AalsO 
3. Antoon Bbmmaert uittr. sdnepen 

(Gijzegem) 
4. Erik Arys (Erembodegem) 
5. Anny Oierick (MeWert) 
6. Herwig De Bruyn (Hofstade) 
7. Arsene Carlier, uittr. gemeente-

raadslki (Aaföt) 
8. Emiel Tavemier (AalsO 
9. Maria De Buck-Bijl (AalsO 

10. Willy Alloo (AalsO 
11. Danny Denayer (AalsO 
12. Hennan Daelman (AalsO 
13. Valeri Marcoen (Herdersem) 
14. Georges Vonck (Moorsel) 
15. Rita Van der Vincken-Van Es-

broeck (Hofstade) 
16. Irma Taeleman-Van Audenhove 

(Erembodegem) 
17. Joachim Van der Meersch (AalsO 
18. Norbert Verhoeven (AalsO 

19. Ret De Coninck (MelderO 
20. André Van Cauteren (AalsO 
21. Jozef De Coninck (Nieuwerker

ken) 
22. Renaat De Vuyst (Nieuwerker

ken) 
23. André Segers (Erembodegem) 
24. Geert Meuleman (AalsO 
25. Gustaaf De Luyck (AalsO 
26. Michel Van Van Brempt (AalsO 
27. Jacobus Bombeeck (AalsO 
28. Hubert Ruyssinckx (Baardegem) 
29. Jan Roelandt (AalsO 
30. Herman Van Laethem (AalsO 
31. Jan De Wolf (Herdersem) 
32. Lieven Goubert (AalsO 
33. Bernard De Grez (AalsO 
34. Mamix De Schrijver (AalsO 
35. Luciaan D'Hondt (Erembodegem) 
36. Jan Boel (Herdersem) 
37. William Vandecauter (Hofstade) 
38. Paul Vanderbeke (AalsO 
39. Willy De Valck (MelderO 
40. Frans Jansegers (Herdersem) 
41. Willy Van Mossevelde (AalsO 

Gemeentebelangen 
te Lovendegem 

1. Joris Jannes (gemeenteraadslid) 
2. AK/aar De Vklts 

(gemeenteraadslid) 
3. Jeroom Van Wiemeersch 
4. Robert Rodts 
5. Noël De Boevere 
6. Anne-Marie Martens 
7. Cyriel Van de Voorde 
8. Luc De Rijck 
9. Eddy De Zutter 

10. Christien Piens 
11. Rudi Van de Voorde 
12. Christiaan Melresonne 
13: Jackie Beirnaert 
14. Mare Baetsie 
15. Peter Van Arnhem 
16. Jan Leyre 
17. Femand Vergote 
18. Irene De Ronne 
19. Hugo Van der Cruyssen 

(gemeenteraadslid) 
(De vette namen zijn VU-kandidaten) 

VU-lijst Lochristi 
1. Guido Boone (uittredend 

gemeenteraadslid) (Lochristi) 
2. Maria Van Peteghem 

(Zeveneken) 
3. Ignace Vandriessche 

(Zeveneken) 
4. Serafien Van de Velde (Zaffelare) 
5. Uly De Visschei- (Lochristi) 
6. Walter Esprit (Lochristi) 
7. Jozef Van Damme (Lochristi) 
8. Walter Vervaet (Beervelde) 
9. André De Guchtenaere (Lochristi) 

10. Brigitte De Buysscher (Lochristi) 
11. Guido Moons (Zaffelare) 
12. Mare Dumon (Zeveneke) 
13. Geraard De Groote (Beervekte) 
14. Gratiaan Wille (Lochristi) 
15. Daniël Goethals (Lochristi) 
16. Emiel Temmerman (Lochristi) 
17. Freddy Rouckhout (Lochristi) 
18. André Bogaert (Lochristi) 

OOST-VLAANDEREN 
OKTOBER 
9 NINOVE: VU-fietskaravaan. Verti-ek om 9 uur aan Georgette De 

Kegel, Aardeweg 36 te Outer. Knapzak meebrengen en fiets pas
send versieren voor onze „Ronde van Groot-Ninove". 
NINOVE: Bijeenkomst voor alle belangstellenden in „De Dender-
hoeve", Burehtstraat Informatie en eerste verkiezingsreak'ties. 
TV ter plaatse. 
SINT-NIKLAAS: Bezoek aan tentoonstelling van het kreatieve 
werk van Rika Tjong. Verzameling om 19 u. 30 voor het stadhuis 
te Sint-Niklaas. Met beschikbare wagens rijden we naar haar ate
lier te Temse. 

10 

13 

15 

23 

29 

GENTBRUGGE: Hobbytentoonstelling ingericht door het FVV in 
het Dienstencentrum. Ook op 16 en 17 oktober. 

Sr-GILLIS-WAAS: VU-bal in zaal Salêghem, Margrietstraat te 
Meerdonk. Inkom lOOfr. 
AALST: Informatie-avond rond het tema „De politieke instellingen 
na de gewestvorming". Spreker Lutgard De Beul. Om 20 uur in 
bovenzaal van 't Republieksken, Stoof straat 1. Organizatie: 
Werkgroep Politiek van het Jeugdhuis. 

19. Auguste Maton (Lochristi) 
20. Robert Mulkay (Lochristi) 
21. Hugo Van Moorsel (Lochristi) 
22. Mare Van Semmertier (Zaffelare) 
23. Ghislain Leenaert (Lochristi) 
24. Maurice De Knijf 

(Lochristi-Zeveneken) 
25. Raf Cosyns (Lochristi) 

Vlaamse 
Gemeentebelangen 
te Waarschoot 

1. Alain Vervaet (gemeenteraadslid) 
2. Daniël De Poorter 

(gemeenteraadslid) 
3. Jan Bonamie 
4. Mariette Lips 
5. Theo Goethals 
6. Maurice Pauwels 
7. Willy Braet 
8. Gaby De Poorter 
9. Johan De Smet 

10. Danny Coopman 
11. Omer Geeraert 
12. Marcella Holderbeke 
13. Franz Wille 
14. Julien Riebbels 
15. WaKer Linseele 
16. Luc Van Hecke 
17. Walter Georges 
18. Eliane Bonne (gemeenteraadslid) 
19. André De Praeter 

(gemeenteraadslid) 

VU-lijst 
Groot-Assenede 

1. Guido De Pestel (gemeente 
en provincieraadslid) 

2. Raymond Van CSoethem 
gemeenteraadslid) 

3. Wilfried Van de Veire 
4. Eric Braet 
5. Patrick Van de VeWe 
6. Annie Braeckman-Himsehoot 

7. Ronny Ojrtvriendt 
8. Willy De Jonghe 
9. Fernand Gevaert 

10. Noëlla Acke-Van Hoecke 
11. Etienne Rawoe 
12. Guido De Wilde 
13. Laurent Van Wijnsberghe 
14. Laurent Cocquit 
15. Frans Verbeke 
16. Christiaan De Baets 
17. Martin De Roo 
18. Noël De Vlaeminck 
19. Angèle Van Steenberghe 

Seynhaeve 
20. Raf Baeyens 
21. Gieorges Haemers 
22. Linda Dumont-Matthijs 
23. Etierwie Van de Veire 

Volksbelangenlijst 
te Aalter 

1. Guido Van de Kerehove (Aalter) 
2. Erik Wille (Aalter) 
3. André Van Landschoot (Bellem) 
4. Andries Alyn (Aalter) 
5. Luc De Meyer (Lotenhulle) 
6. Jacqueline Symoen (Aalter) 
7. André Vleurick (Aalter) 
8. Paul Sturtewagen (Aalter) 
9. Willy Stommelinek (Aalter) 

10. Dirk CSermonprez (Aalter) 
11. Walter Vervalle (Aalter) 
12. Erik Van Nevel (Bellem) 
13. Norbert Bourquin (Aalter) 
14. Freddy Van de Voorde (Aalter) 
15. Antoon Bonne (Aalter) 
16. Eddy Derieuw (Aalter) 
17. Mark Van de Walle (Aalter) 
18. Luc Hoste (Aalter) 
19. M.J. Van de Kerehove (Aalter) 
20. Joris De Meyer (Aalter) 
21. Raymond Boutens (Aalter) 
22. C^rios Tyberghein (Aalter) 
23. Etienne Laroy (Aalter) 
24. Roger Mortier (Bellem) 
25. August Persijn (Aalter) 
De kandidaten 1, 2, 12 en 25 zijn 
uittredende gemeenteraadsleden. 

ADVERTENTIE 

U krijgt in uinf gemeente 1.646 F minder 
dan eiice Waai in de zijne... 

Er wordt be
weerd dat nationale 
politiek niets met 
genneentebeleid te 
maken heeft. Niets 
is minder waar. Vele 
van onze gemeenten 
zitten diep in de rode 
cijfers. Vaak is dat 
de schuld van de ge
meentebesturen zelf, maar steeds ook de 
schuld van de staat die zijn ondergeschik
te besturen te laat betaalt. Daarenboven 
worden de Vlaamse gemeen
ten nog extra benadeeld. OP 10 OKTOBER 

Dit is slechts 
één voorbeeld. 
Uit het Gemeente
fonds ontvangen de 
Vlaamse gemeenten 
per hoofd jaarlijks 
5.304 F, de Waalse 
6.950 F. Zo worden 
jaarlijks 5 miljard uit 
de kassen van onze 
gemeenten naar 
Wallonië gepompt. 

Alleen een sterke bond van Vlaams 
bestuurde gemeenten kan aan deze wan
toestand een eind maken. Daarom Is het 

zo belangrijk straks VU te 

VOLKSUNIE 
IN ONS ALLER BELANG 

stemmen. In ons aller belang. 
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yc lepel & vork... X̂ ' ŝ̂  
Café Het Vlaams Huis 

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

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54.40.07 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer. 

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

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel. 015-71.1549 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelKiuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondië-
en Bordeauxyi^ljnen. 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

Degustatles en verkoop: 
elke vrijdag van 17 tot 19 u. 

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

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel. 091-67.57.12 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36. 
Schaarbeek 
Tel 02-734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Welkom 

JN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31. 1686 Gooik 
Tel. 02-53254.81 

Lokaal van de Volksunie. 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers. alle komfort. 
Heidebaan 98. 1850 Grimbergen Tel 02-2520240 
flest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week. suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen • maaltijdchecks 

bulthmip 
poggenpohl 

e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 

2000 Antwerpen 
Tel. 03-230.07.72 

flct ^alinaïjui^ 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
o . familiazMk nwt tradUi*. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Gcraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'nlei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Mourns GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel. 03/236.56.54 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

DE PUS 
GEBROEDERS 

Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052-21.16.06 

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schildorstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 03/237.45.72 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-3006.53. 

Lokaal 

„'T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-513 25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
Demokratische prijzen v\,,j,^j>r 
Uitgelezen dienstbetoon 
Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 03/481.88.41 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2120 Scfjoten. 03/658.41.76 

Wi| verzorgen al uw feesten. 

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

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

Abonnementenslag '82- '83 
W i e dacht dat de op z'n eind lopende kiesstrijd een bezwaar 

was om „Wij ' -abonnementen te werven heeft het verkeerd 

voor. Deze periode was misschien wel de meest geschik te -

Nier een eerste resultaat van de aktie '82-'83! 

Top 20 

10. 

13. 

Paul Cresens, Diest 132 
VU-Wommelgem 120 
Erik Vandewalle, Izegem 108 
Jozef Verhaeghe, Oostende 84 
Firnnin D e Blieck, Neder-Overheembeek 72 
Lieve Favoreel-Craeynest Lauwe 72 
Jan V a n Dooren, St-Martens-Latem 72 
Willy Kuijpers. Herent 60 
Maurits Passchijn, Meise 48 
Jan Caudron, Aalst 36 
Anny Lenaerts. Wilrijk 36 
VU-Kruibeke 36 
Rik Haelterman, Denderwindeke 24 
Hubert Keyaerts, Moorsel-Tervuren 24 
Georges Raes, Ledegem 24 
VU-Brugge-Kern 24 
VU-Burcht-Zwijndrecht 24 
VU-Hofstade 24 
VU-Kontich 24 
VU-Nevele 24 

vu-lijst Genk 
1. An Gysen-Demeester 
2. Jozef Olaerts, volksvertegenw. 

op rust 
3. Hugo Olaerts 
4. Door Vandueren 
5. Jos Geusens 
6. Eric Wouters 
7. Leon Muffels 
8. Anita Wellens-FVjmal 
9. Mevr. Vandekjo-Timnriermans 

10. Jozef Keunen 
11. Ludo Mondelaers 
12. Robrecht Geusens 
13. Ivo Coninx 
14. Jos Driesen 
15. Lieve Hermans-Hendriks 
16. Bruno Londers 
17. Gerard Meuvi^issen 
18. André Ul>achs 
19. Martin Claesen 
20. Juul Gijsbrechts 
21. Leo Van Esser 
22. Herman Thuy 
23. Alfons Klawuhn 
24. Free Trippaers 
25. Robert Vangeneugden 
26. Alfons Seminck 
27. Remy Bertens 
28. Herman Verhaest 
29. Jozef Goethals 
30. Juul Verreijt 
31. Roger Umans 
32. Mathieu Godderie 
33. Jos Steyfkens 
34. Jos Vanderhallen-Lauwers 
35. Urbaan Grognard 
36. Martin Marx 
37. Leo Wevers 
38. Albert Niesten 
39. Rik Vandekerckhove, senator 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

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

Bergense Steenweg 1123 
1070 Anderlecht 

LIMBURG 
OKTOBER 

9 KERMT: Balfeest van fiet St-Maartenfonds. om 20 u. in zaal Ker-
meta, Diesterweg. Het feest der oud Vlaams-Nationalisten. 

Ujst VU-
Demokratische 
Christenen 
te Lummen 

1. WMy Putzeijs, raadslid, voorzitter 
O C M W 

2. Tony Jacotts 
3. Marcel Vanderheyden 
4. Christa Meers-Schroyen 
5. Jos Volders 
6. André Mechelmans 

7. Eugeen Coenen 
8. Ricfiard Lemoine 
9. Gaby Blqmmen-Peremans 

10. Jos Eisen 
11. Omer Colemont 
12. Jo Janssen 
13. Maurits Becue, raadslkl 
14. Agnes Ulburgfis-Postelmans 
15. Freddy Sneyers 
16. Luc Vandezande 
17. Georges Vanscfioren 
18. Marcel Bervoets 
19. Erik Bervoets 
20. Emmanuel Timmermans 
21. Urt>ain Timmermans, raadslid 
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vu-lijst 
De Pinte-Zevergem 
De lijst wordt aangevoerd door het 
uittrederKJ gemeenteraadslid Marie-
Paul De Boever-Pee 
De VU-voert haar campagne onder 
het motto „soberheid - zuinigheid -
veiligheid" 

De VU-De Pinte-Zevergem wil immers 
voor de komende zes jaar. 
— meer soberheid in de gemeentelij

ke planning, rechtvaardiger ge-
sprekj over de twee deelgemeen
ten; 

— zuinigheid in de uitgaven; 
— echte verkeersveiligheid voor de 
^klndemjke deelgemeenten 
1. Mane-Paul De Boever-Pee 

(De Pinte) (gemeenteraadslid) 
2 Walter Bossuyt (De Pmte) 
3. Dominique Vandermeersch 

(De Pinte) 
4. Roger Depestele (De Pinte) 
5. Edgard Elias (Zevergem) 
6. Walter Lammens (De Pinte) 
7. Ronny Van Caneghem 

(Zevergem) 
8. Dirk Beke (De Pinte) 
9. (Cecile Vanooteghem (De Rnte) 

10. Johan Van den Hof (Zevergem) 
11. Frank Van Hoorde (De Pinte) 
12. Nele Van Snick (De Pinte) 
13. Eric Demeyer (De Pinte) 
14. Roeland Moreel (De Pinte) 
15. Patrick Van de Velde (De Pinte) 
16. Solange De Bens-Verwaerde 

(De Pinte) 
17. Hugo Depaepe (De Pinte) 
18. üske Van C^mpenhout (De Pinte) 
19. Albert De Zitter (De Pinte) 

VU-Milieubelangen 
te Maldegem 

1. Piet Blomme 
(gemeenteraadslid, 
OCMW-raadshd) 

2. Jeroom Van Maldeghem 
3. Hendrik Vercruysse 
4. Robert Boute 
5. Victor Verstrynge 
6. Laura Ardeel 
7. Nadine Boette-Debbaut 
8. Hllde Van den Buicke 
9. Agnes Wabbes 

10. Erik De Ridder 
11. Frans De ülle 
1Z Johan Longevilte 
i a Mare de Wulf 
14. Georges Van den neste 
15. Mare Debbaut 
16. Etienne Dhont 
(De vette namen zijn de VU-kandida-
ten) 

Opnieuw 
Gemeente
belangen in 
St.-Gillis-Waas 
Zoals in '76 komt in St-Gillis-Waas de 
VU niet met een eigen lijst op De poli
tieke raad van de fusiegemeenten St-
Gillis, St-Pauwels, De Klinge geven 
hun steun aan de lijst Gemeentebelan
gen. Op deze lijst staan VU-kandida-
ten Opmerkelijk voor St-Gillis-Waas is 
dat er maar 3 lijsten opkomen CVP, 
SP en Gemeentebelangen. 
Hieronder de kandidatenlijst van Gem-
bel waarop de vette namen de VU-
kandidaten zijn: 1. Dr. Henri Verbrae-
ken, uittredend, Sint-Gillis. 2. Robert 
Van Duyse, uittredend. De Klinge, 3. 
Hector Samson, uittredend, Sint-Pau-
wels, 4 Ivo Onghena, Meerdonk, 5. 
Lueie De Munck, uittredend, Sint-Gil-
lis, 6. Ferdinand Verbeke, uittredend, 
Sint-Gillis; 7. Erik Maes, De Klinge, 8. 
Paul Van de Putte, Sint-Pauwels; 9 
Aloysius Van Boven, Meerdonk; 10. 
Aimé Vonck, Meerdonk; 11. Ronny De 
Roeck, Sint-Pauwels; 12. Omer Van 
Broeck, Sint-Gillis; 13. Guido Verstrae-
ten, De Klinge, 14. Remain De Grave, 
Sint-Gillis; 15 Romain Meersschaert 
Sint-Gillis, 16. Erik Waterschoot Sint-
Pauwels; 17. Dirk Goovaerts, Sint-
Pauwels, 18. Felix Heyninck, Sint-Pau-
wels; 19. Wilfried Braem. Sint-Gillis; 
20. Karine Ongena, De Klinge, 21. 
Roger Stevens, Sint-Gillis; 22. Albert 
Thierens, Sint-Pauwels, 23. Jan Van 
Puyvelde, De Klinge; 24. Frans Meers
schaert Sint-Gillis en 25. Remi De 
Wilde, Sint-Gillis. 

m Wij in de Volksunie 

Izegem: balans van 
het biblioteekbeleid 
De Plaatselijke Openbare Biblioteek (POB) of stadsbiblioteek zou zo wat de 
kern moeten vormen van het kultuurbeleid in een stad. Dat is niet alleen een 
VU-optiek, maar ook de idee van al wie met de kulturele en algemene ontwik
keling van de bevolking bezig is. De openbare biblioteek moet immers met 
boeken, tijdschriften, kranten, dokumentatiemateriaal, cassettes, grammofoon
platen, enz. ter beschikking staan van de hele bevolking voor informatie, 
bijscholing, ontspanning en permanente vorming. Even kijken wat Izegem 
ervan maakte. 

Pozitief 
1 Hoewel het met op het CVP-pro-
gramma stond (wel op dat van de VU), 
IS de stad gestart met een stadsbiblio
teek, mm of meer volgens de normen 
van het biblioteekdekreet De stadsbi
blioteek IS spoedig erkend geworden 
door, Nederlandse Kuituur De VU-
impuls (hoewel dus vanuit de oppozi-
tie) IS hierbij van groot belang geweest 
2 Voor de start kon men de overna
me realizeren van de kleine socialisti
sche biblioteek, Kennis zal u redden, 
en van de grote katolieke biblioteek in 
de Papestraat Die laatste overname is 
belangrijk, omdat die vnje biblioteek 
„van groot belang" anders het recht 
had om zich verder zelfstandig te 
ontwikkelen als POB, naast een ver
plichte stadsbiblioteek Natuurlijk had 
die vnje biblioteek dan moeten beant
woorden aan de normen van het de
kreet in feite met voor een deel 
gemeentelijke gelden 
3 In de pluralistisch samengestelde 
Raad van Beheer, heeft de zogenaam
de oppozitie, vooral de VU-afvaardi-
ging, zich altijd opgesteld ten gunste 
van een zo ruim mogelijke biblioteek-
werking en van een zo ruim mogelijke 
interpretatie van het biblioteekdekreet 
Ook al heeft het schepenkollege per
manent alles naar zich toegetrokken 
en veriangend uitgekeken naar het 
zogenaamde krizisdekreet 

Negatief 
1 Zoals al gezegd, heeft niet de Raad 
van Beheer het beleid kunnen bepalen, 
maar heeft het schepenkollege alle 
touwtjes naar zich toe getrokken Op 
die manier trad het schepenkollege het 
door de wetgever gewilde pluralisme 
met voeten 
2 Op tal van punten heeft het sche
penkollege gezondigd tegen hgt kul-
tuurpakt Dit gaf aanleiding tot klachten 
en tot een veroordeling van het sche
penkollege door de Nationale Vaste 
Kultuurpaktkommissie, een veroorde
ling die niet van de poes was' 
3 Er IS één keer een BTK-kader ge
weest voor de stadsbiblioteek Het 

schepenkollege heeft bij de aandui
ding politiek favontisme laten tellen en 
diskriminatie zoals in de 19e eeuw 
Bekwaamheid speelde geen rol' 
4 De stadsbiblioteek heeft te lijden 
aan een permanent en nijpend perso
neelstekort Buiten genoemd „vriend-
jespolitiek"-BTK-kader heeft men daar 
mets aan gedaan 
5 Sedert de erkennig als POB zijn 
telkens de normen inzake minimale 
aankopen omzeild Uit zogenaamde 
besparingsoverwegingen Maar op 
champagne heeft het schepenkollege 
het met nodig geoordeeld te besparen 
6 Op het terrein van dokumentatie-
aanleg, start met platen, cassettes, 
enz, IS mets gebeurd 
7 De stadsbiblioteek bleef een eiland, 
los van het verenigingsleven en los 
van de brede bevolkingslagen Inzake 
bekendmaking, aanwinstenlijsten, bi-
blioteekaktiviteiten, kontakten met on
derwijs, met de verenigingen, of het 
aanboren van een ruimer lezerspoten
tieel, IS mets gebeurd 
8. Geen enkele keer heeft de schepen 
van kuituur, die voorzitter is van de 
Raad van Beheer, ook maar één regel 
van een beleidsnota of een beleidsvi-
zie op papier gezet of uitgesproken. 
9 Hoewel het embryo van het biblio
teekdekreet al meer dan 10 jaar oud Is 
en het biblioteekdekreet zelf al meer 
dan 4 jaar oud is, bestaat nog geen 
ernstig plan voor inplanting van een 
stadsbiblioteek 
10 De plots geplande verhuis uit de 
gebouwen van de vroegere vnje biblio
teek naar twee panden van de Stedelij
ke Avondleergangen (één van die pan
den IS verkrot), gebeurt in de meest 
bedenkelijke omstandigheden Zo be
staat er met eens een plan of zelfs 
maar een schets voor de binneninrichi-
ting. 
Deze tienpuntenlijst is helaas niet kom
pleet Maar als men ze in pozitieve zin 
ombuigt dan heeft de lezer meteen 
een idee van wat de VU in Izegem wil 
inzake biblioteekwezen 

Erik Vandewalle, 
VU-gemeenteraadslid 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Brugge 
Voltijdse betrekking van geneesheer

specialist te begeven in het 
laboratorium mikrobiologie van het 

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan 
van het OCMW-Brugge 

VEREISTE VOORWAARDEN: 
a. Belg zijn; 
b. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
c. voldoen aan de militiewetten; 
d. van onberispelijk gedrag zijn; 
e. lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie; 
f. houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde; 
g. tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemach
tigd zijn; 
h. in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning in de 
klinische biologie. Grondige opleiding in de mikrobiologie 
(minimum 3 jaar), bijkomende specializatie in de virologie 
(minimum 1 jaar). Voorkeur voor bijkomende scholing in de 
parasitologie en de mycologie; 
1. de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzondere 
voorwaarden vervullen (specialisme, ervaring, erkenning 
als geneesheer - specialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum 
van de kandidaturen, erkenning bij indiensttreding door 
het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering); 
j . verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar na het 
einde van de proefperiode. 
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum 
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 31 oktober 1982 
bij de heer voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
MaatschappeUjk Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 80(X) 
Brugge 1. 
De Sekretaris, De Voorzitter, 
H. Parrein E Bourdon 

WEST-VLAANDEREN 
OKTOBER 

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

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

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

19 KG RTR IJ K: Gesprekavond met VU-voorzitter Vic Anciaux over 
„Politiek, een rotte boel'". Organizaties; Vlaamse Universitaire 
Jongeren Om 20 u. in de grote Aula van de KULAK. 

„Huize Witteryck" 
open te Brugge 
Donderdagavond had onder rui
me belangstelling de opening 
plaats van „Huize Witteryck" te 
Brugge. Men had bewust die dag 
gekozen omdat even voordien de 
tunnel en de ondergrondse par
keergelegenheid 't Zand was inge
wandeld en -gereden. 
De „Stichting Witteryck vzw" is 
een overkoepelende vereniging 
van Vlaamsnationale verenigingen 
uit het Brugse: ANZ-Brugge, 
Broederband-Brugge, FVV-Brug-
ge en Sint-Kruis, Trefpunt Vlaams 
Nationaal Jeugdverbond Brugge, 
VOK-Brugge, VOS-Brugge, W A -
Brugge, VVB-Brugge en VVL-
Brugge. 

een gedenkplaat onthuld. De gele-
genheidscauserie werd uitgespro
ken door drs. J.L. de Meester, 
docent Nederlands aan de univer
siteit van Freiburg. Onder de toe
hoorders waren vele voorzitters 
van de voornoemde groeperingen 
aanwezig, evenals de schepenen 
Leys, Reynaert, Dombrecht en 
Van Vlaenderen, naast provinciaal 
raadslid Speybroeck en Mare 
Boey, lid van het IJzerbedevaart-
komitee. 
Naar aanleiding van de opendeur
dagen stellen ook een schare 
Vlaamse kunstenaars tentoon: 
J. Kellner, keramiek; G. Monteyne, 
Brugs aardewerk; Joke Vanden 

Zoals bekend schonk mecenas 
mevrouw Witteryck haar huis als 
onderdak voor deze groeperin
gen. Deze achtbare dame ontviel 
ons jammer genoeg voor enige 
maanden. De naam Witteryck is 
evenwel ook volledig verbonden 
met de Esperanto-beweging in 
Vlaanderen en in de wereld. Van
daar dat ook de huidige wereld-
voorzitter van het Esperanto, de 
heer Grégolre Maertens, er op 
stond aanwezig te zijn bij deze 
blijde ingebruikneming. Er werd 
door hem, samen met Senator 
Guido Van in en voorzitter van de 
stichting, de heer Joris Verstraete, 

Bossche, grafiek; J. Spinnewyn, 
skulpturen en Nand Depondt, 
akwarellen. 
Met de openstelling van dit vor-
mings- en trefcentrum is een we
zenlijk begin gemaakt van een 
permanente samenwerking tus
sen allerlei verenigingen die, elk op 
hun eigen wijze, hetzelfde doel 
nastreven: een eigen Vlaamse 
staat waarin het beter is om wo
nen... Een heuglijk feit Met onze 
felicitaties er boven op. 
De Stichting Witteryck vzw is ge
vestigd ter Hoefijzerlaan 20 te 
Brugge en heeft als telefoonnum
mer: 050-33.35.65. (pvdd) 

VU-Koitrijk op volle toeren 
Ook te Kortrijk draait de propaganda
machine op volle toeren. De volledige 
lijst van de Kortrijkse Volksumekandi-
daten werd reeds in „Wij" gepubli
ceerd. 
Verheugend is vast te stellen dat er 
naast de gevestigde krachten als José 
Deschaepmeester (lijsttrekker). Mag-
da Seynhaeve-Verbeke, Gukio Ver-
reth, Ueven Duprez, Volksvertegen
woordiger Franz Van Steenkiste (lijst
duwer), allen uittredend, ook een aan
tal jonge en nieuwe kandidaten op de 
lijst voorkomen. 
Ónder hen kan vermeld worden: te 
Bissegem: Eddy Cottyn, sociaal assis
tent en goed thuis in verschillende 
plaatselijke verenigingen Te Heule: 
Renaat Maselis, verzekenngsmake-
laar, voorzitter van de Heulse Jaar
beurs en even goed thuis in diverse or
ganizaties. 
Te Kortrijk-stad zal Koen Dewulf, lic. ki-

nesiterapie en LO, die reeds zijn sjx)-
ren verdiende bij de jongste parle
mentsverkiezingen, een goed resultaat 
behalen. 

Het zou ons hier te ver leiden alle kan
didaten te vermelden. Het volstaat en 
het is verheugend vast te stellen dat 
alle kandidaten zich met evenveel en-
toesiasme achter de lijst en het VU-
programma opstellen. 
Aan de Volksunieleden en militanten 
wordt gevraagd, ter morele ondersteu
ning van alle kandidaturen, naast alle 
41 namen van de VU-kandidaten te 
stemmen. Zo verwerven zij allen een 
volle naamstem, waarvoor zij u dank
baar zijn. 
Het klimaat is gunstig, de lijst goed ge
stoffeerd, de inzet groot De Kortrijkse 
Volksunie zal ongetwijfeld een uitste
kend resultaat behalen. 

Paul Thiers 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21.22.48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel. 582.14.41 

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

PVBA J. BORREMANS-CÖCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

TEL. 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20. 

HERENTALS 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45, 1000 Brussel 

Tel.: 511.61.33 Privé: 569.03.18 

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

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

TE 
OOSTDUINKERKE 

< ^ uitgebreide keus bemeubelde villas - appart. • en studio's 
In alle prl|sklassen alles inbegrepen 
«raag gratis katalogus met foto's 

UOPOIDII-IAANS20S 
M M OOSTDUINKERKE 
TEL. OM/II.26.21 
WOENSDAG GESLOTEN 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

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

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

Platteau-Lievens, 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel.: 03/235.65.75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Grimtjergen 
Tel. 02-268.14.02 

HAGO 
Sanitair en plastiek. 

Merchtennsestwg. 36, 
1810 WEMMEL 

Tel. 460.04.10 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming • stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel. 015-71.12.40 

poggenpohi 
e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 

Belgiélei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel:. 03/230.07.72 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel.: 03/35370.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

B -I- M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Tel. 054-33.06.87 

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

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
TeL 426.19.39 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

TETRONIC 
vervaardigt en plaatst elektronische 

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

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel. 053-21 36.36 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel. 091-62.51.42. 

Alle voor land- en tuinbouw. 

EN BROCKEN 
moeilijke maten,/' 

vakkundige retouche 

Vermees ^ ' 
• r , «. ^ ,f ^ r~ X 9 - Z ' ^ 

l.lJJJ.'l!'.!l.".J..iyiI.lWIMJ.!Jjr||.|.-iFf 

V 
P.V.B.A. ORGANI-COMP 

Boekhouding -
Over het ganse 

Fiskaliteil 

land. 

en 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel. 02-251 11.36 

vennootschapsstichtingen. 

iustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzetteljdii ^6c bfugge 
050/35/4 04 
baan brugge kortri|k 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 

bij 

Frans VAN* MOORTER 
Vijfhulzen 6, ERPE 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57. 

ZO^H€RCl€ 
_ Pas afgestudeerde A2 dakty-
lo, nog ongehuwd, uitkeringsge
rechtigde eind jan. 1983, zoekt 
betrekking in westen van Bra
bant, bij voorkeur op de as Aalst-
Brussei. Voor inl. tel. Volksvert 
Dr. Valkeniers, 02-569.16.04. 
• Jongeman, 27 jaar en sinds 
korte tijd werkloos, wil zo snel 
mogelijk terug aan de slag, aan
vaardt alle handenartieid. Stu
dies: mechanika (A4). Inl.: Lucien 
Beyens, arr. voorzitter 014-
30.98.79 of Vlaams Onthaateen-
trum, 014-30.11.79. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Stnjtem 
Tel. 054-333756 

Drukkerij A.D.B. 

Kerkstraat 222 

Grlmbergen-Humbeek 

Alle drukwerken 

Tel. 02/269.50.80 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

• Man, 50 jaar en wonende in 
het Mechelse, zoekt werk als 
chauffeur of boodschappendra-
ger. Betrokkene is tevens een 
t)ekwaam automecanicien. Ref. 
nr. 302. 

• Man, 44 jaar, gehuwd en wo
nende in het Mechelse zoekt 
werk. Betrokkene is metselaar 
(herscholing) en heeft ervaring in 
het liekleden van stoelen.- Ref. 
nr. 303. 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/archilektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorsfraat 36, 
1090 Brussel 

Kollegesfraat 33. 2400 MOL 
014-31 1376 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIAUST 

TECHNICUS 
MARC UYTOEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTV/ERPEN 

Tel. 03-216.34.16 

Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met volksverte
genwoordiger Joos'Somers via 
het Vlaams-Natwnaal Centrum, 
Ontvoeringsplaats 1 te 2800 Me-
chelen, ofwel telefonisch tijdens 

de kantooruren op het nummer 
015-20.95.14, Gelieve steeds het 
referentienumnrter te vermelden. 
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24 m Merisen van bij ons 

Brussel, 

waar 

Vlamingen 

verdeeld zijn... 

Zondag worden er niet minder 
dan 667 gemeenteraadsleden 
verkozen in Brussel. Het zal ook 
leiden tot de verdeling van 135 
schepenambten. Duidelijk geen 
peulschil. Als men daarbij bedenkt 
dat zes jaar geleden door 18 
Vlaamse eenheidslijsten (Jette 
deed niet mee) precies 36 raads-
zetels werden in de wacht ge
sleept, dan is de tekening van de 
Vlaamse fjolitieke onmacht scherp 
afgelijnd. Op dat laatste cijfer is er 
wel een belangrijke korrektie te 
maken, en het gaat meteen om de 
eeuwige twistappel van de Brus
selse Vlamingen. Behalve de twee 
VU-verkozenen in Jette, zijn er 
nog andere Vlaamse „gemeente
naren" die werden verkozen op 
tweetalige lijsten. Die geen brood 
zagen in Vlaamse frontvorming. 
En die er duidelijk dit keer nog min
der voor voelen om op éèn lijst de 
Vlaamse rangen te sluiten. Zoals 
bij voorbeeld CVP'er en NCC-
kultuurkommissie-voorzitter Hugo 
Weckx in Sint-Agatha-Berchem 
die nog wel eens verkeerdelijk 
wordt aangewezen als promotor 
van Vlaamse eenheidslijsten. 

Liste - Lijst 
Dit keer is het fabeltje van de 
Vlaamse eendracht in Brussel he
lemaal onecht gebleken. Alle ron
kende princiepsverklaringen, zo
als de prachtige belijdenissen van 
bij voorbeeld het Kongres der 
Brusselse Vlamingen, werden bij 
de lijstvorming opportunistisch op
zij geschoven. Op veel plaatsen 
spatten pogingen om Vlaamse 
eenheidslijsten te vormen ge
woonweg uiteen na ellenbogen-
werk voor de „beste plaatsen". 
We kunnen er moeilijk naast-
kijken dat het bij uitstek de CVP 
is die een Vlaamse eenheid de 
rug toekeerde: in 9 van de 19 
Brusselse gemeenten. Boven
dien gaat de CVP 4 keer scheep 
met de franstaligen, en dan niet 
toevallig in die Brusselse ge
meenten die nog het meest van 
alle 19 hun Vlaams karakter heb
ben bewaard. 

Op die manier hoopt onder meer 
schepen Weckx in Sint-Agatha-
Berchem, via het deelnemen in de 
strijd van de lijst-liste-du-bourge-
mestre-burgemeesier tegen de 
Vlaamse eenheidslijst zijn zetel in 
het kollege te kunnen behouden... 
Ook in Evere. Ganshoren en stad-
Brussel heeft de CVP ronduit 
voor samengaan met franstaligen 
geopteerd. 
De VU-Brussel heeft er eerder 
reeds op gewezen dat deze 
Vlaamse kandidaten op die manier 
alleen maar de gegijzelden van de 
franstalige meerderheid worden. 
Wat heeft dat handvol „Vlaamse' 
schepenen in al die jaren ten 
voordele van de Vlamingen de-

BRUSSEL — Dé plaats waar de macht en vooral on
macht van de Vlaamse beweging nog hard aange
voeld wordt Is en blijft Brussel. Zeker bij de gemeen
teraadsverkiezingen komt de grote onmacht van de 
Vlamingen scherp tot uiting. Dat is dit keer op tien ok
tober ook weer zo. Alle mooie communautaire belof
ten ten spijL 
Er was nog niet zo lang geleden de intentieverklaring 
van minister Dhaene om een gesprek over Brussel 
onder de Brusselse „communards" tot stand te bren
gen. Wat valt er evenwel van zo'n gesprek onder Brus
selaars voor goeds voor de Brusselse Vlamingen te 
verwachten, tenzij enkele kruimels; tenzij enkele wei
nig beduidende schepenzetels-? 
Trouwens, precies op het politiek cruciale moment 
van de verkiezingen moet alweer blijken dat zelfs in 
het Vlaamse kamp de eensgezindheid ver te zoeken 
valt Even kijken hoe de Vlamingen van de negentien 
de veldslag om de gemeentehuizen hebben aange
pakt. In verdeelde slagorde, dat is pijnlijk duidelijk. 

reikt? Dat er bij voorbeeld een 
NCC-kommissie diende opge
richt te worden, omdat de ge
meentebesturen de discriminatie 
van de Vlamingen tot op het 
sociaal-kulturele vlak halsstarrig 
getrouw gebleven volhouden-
Ondanks die „Vlaamse" schepe
nen. Die wél mogen meestem
men voor verkavelingen, rekenin-

kibbeld tussen de Vlaamse par
tijen, met deuren gegooid, of-
niet de minste poging onderno
men om de handen in mekaar te 
slaan. 
In vier gemeenten hebben drie 
partijen of politieke groepen me
kaar gevonden: in Brussel-stad, 
Sint-Gillis, Ukkel en Sint-Pieters-
Woluwe. Dat betekent dat in deze 

PVV. Ook over dit „geval" spoedig 
meer. Vorige keer behaalde de 
Vlaamse lijst twee zetels in Evere, 
2 in Sint-Agatha-Berchem, 2 in 
Koekelberg en 2 in Vorst. 
In Evere en Sint-Agatha-Berchem 
gaat de CVP samen met de PSC. 
In Evère wordt de Vlaamse een
heid gevormd door VU en PVV en 
in Berchem door VU met SP en 
onafhankelijken. In Koekelberg 
hebben VU en onafhankelijken 
mekaar gevonden. In deze Basi
liekgemeente gaat de PVV samen 
met PRU de SP met de PS en 
komt de CVP apart op. 
In Vorst ten slotte komt de VU 
met een eigen lijst op. Lijsttrekker 
en uittredend gemeenteraadslid 
Herman Thuriaux: „Het is jammer 
Vorige keer hadden we een mo
del van Vlaamse eenheidslijst, 
waarop 5 partijen de krachten en 
stemmen samenbundelden. We 
behaalden 2 zetels. Dit jaar zijn 
er zeer kleingeestige eisen ge
steld. Door de SP maar vooral 
door de CVP'ers. Zij eisten de 
eerste plaats op; het werk van de 
VU-verkozene was plots van 
geen tel meer We zouden nog 
nauwelijks mogen meespelen. 
Vandaar dat we met een eigen 
VU-lijst naar de kiezer gaan. De 
SP heeft de forse beslissing ge
nomen op te komen- met de 
franstalige kommunistenT 
Niet de minste Vlaamse eenheid 

ming onmogelijk maakte. VU-ar-
rondissementsvoorzitter Gaby 
Vandromme moet in zijn eigen 
gemeente Ukkel de bittere pil van 
de Vlaamse verdeeldheid slikken: 
Gaby Vandromme: „Vorige keer 
sleepten we 2 raadszetels in de 
wacht Nu heeft de CVP geoor
deeld stemmen te moeten lokken 
voor een tweetalige lijst De 
CVP'ers hebben hierdoor even
wel niet de minste kans zelf één 
zetel te behalen. Het enig gevolg 
zal zijn dat onze eenheidslijst 
(VU-SP-PW) radikaal de kans is 
ontnomen om drie zetels te win
nen, en we daarentegen nog het 
gevaar lopen zelfs met stemmen
winst tussen de eerste en twee
de zetel te vallen-! 

Ik heb er geen naam voor. 

Ook in verschillende andere ge
meenten stellen we vast dat 
vooral de CVP, maar ook socia
listen en liberalen, vasthoudt aan 
de kortzichtige politiek een man
daat te bekomen via een tweeta
lige lijst Waardoor met Vlaamse 
stemmen (in „de pot') franstalige 
raadsleden aangesteld worden-! 
SP en PW hebben duidelijk 
geen gedegen Vlaamse visie op 
de gemeentepolitiek in Brussel. 
De CVP blijft zich opwerpen als 
machtspartij Een man als NCC-
voorzitter Hugo Weckx vertoont 
zich in zijn gemeente Berchem 

„De macht van gegijzelde communards II 

gen en kerkfabrieken enzomeer-
Keren we politiek „Brussel-
Vlaams' even binnenste-buiten. 
In Eisene is er een Vlaamse een
heidslijst met 5 partijen, waarbij 

-de VU de 5de plaats inneemt 
(Mevrouw Godelieve Turf). 
Vorige keer had een Vlaamse lijst 
in deze frankofone burcht 1 verko-
zene. 
In zes gemeenten hebben vier 
Vlaamse partijen mekaar gevon
den in een kartellijst 
Voor de VU tekenen als lijsttrek
kers of groepsaanvoerders Alex 
Nijs in Etterbeek. Gilbert De Be
cker in Oudergem, Roger De 
Heyn in Sint-Joost-ten-Node, Rik 
Vanhemeiryck in Watermaal-Bos
voorde, mevrouw Janine Madyol 
in Sint-Lambrechts-Woluwe, en 
advokaat Ftoger De Brabanter in 

Arr.-voorzitter Vandromme: 
„Vlaamse eenheid afgezwakt of 
verbrijzeld door toedoen van 
kortzichtige Vlaamsef?) dorps-
politici.' 

Schaarbeek Eenheidslijsten be
haalden in 76 twee zetels in Etter
beek, 2 in Oudergem, 1 in Sint-
Joost 2 in Watermaal-Bosvoorde, 
3 in Sint-Lambrechts-Woluwe en 
niet minder dan 5 in Schaarbeek. 

Alles samen zijn het dus nog 
7Brusselse gemeenten waareen 
behoorlijk Vlaamse eenheid te 
bespeuren «alt In de 12 andere 
gemeenten werd er bij de lijst
vorming hetzij behoorlijk wat ge-

gemeenten minstens één Vlaamse 
partij het heeft laten afweten. 

De VU-figuren zijn hier: Vic An-
ciaux op het fameuze kartel VU-
KB-LB in Brussel-stad, Leon Huy-
vaert in Sint-Gillis, mevrouw Lieve 
Vandromme-Roemans in Ukkel en 
Erik Van Lerberghe in Sint-Pieters-
Woluwe. In de gemeenteraad be
haalden de Vlaamse lijsten vorige 
keer 3 zetels in stad-Brussel, geen 
in Sint-Gillis, 2 in Ukkel en één in 
Sint-Pieters-Woluwe. 
Het is onderhand bekend dat de 
CVP in stad-Brussel er de voor
keur blijft aan geven om op een 
franstalige lijst te staan, wat enkele 
kristen-demokraten te gortig von
den en onder leiding van raadslid 
Manu de Rons de lijst van Vk; An-
ciaux vervoegden. Hetzelfde wat 
de liberalen betreft, waar me
vrouw Alice Bemaerts haar fraktie 
vertegenwoordigt op de eenheids
lijst De Vlaamse socialisten lieten 
het helemaal afweten. Net als in 
Sint-Gillis, waar de PVV dan toch 
mee de Vlaamse boot instapte, na 
mislukte onderhandelingen met de 
frankofone PRL. 

In Ukkel is het de CVP die het 
eenheidsfront verbrak waarna SP, 
VU en PVV toch mekaar bleven 
vinden. Op het gevai-Ukkel ko
men we seffens terug, omdat het 
over „Vlaamse eenheid" boek
delen spreekt 
In Sint-Pieters-Woluwe omvat de 
eenheidslijst „WOLUWE" de VU, 
CVP en onafhankelijken. Na geru
zie is de PVV naar de PRL overge-
k)pen, terwijl de Vlaamse socialis
ten helemaal niet opkomen. Men 
tipt er op drie verkozenen van de 
Vlaamse lijst 

Vervolgens tellen we nog vier 
gemeenten waar een kartellijst 
met twee groepen werd gevormd. 
In Evere met VU'er Theo Pauwels, 
in Sint-Agatha-Berchem met VU-
man Mark Verhasselt en in Koe
kelberg (KOE-Bel) met VU'er Wim 
Meyers als groepsaanvoerder. 
In Vorst doet de VU dit keer... niet 
mee in het kartel van CVP en 

valt er te bespeuren in Ander-
lecht Jette en Molenbeek, waar 
de VU dan ook met een eigen 
lijst opkomt Zoals in Vorst dus. In 
Anderlecht trekt Leo Ebraert de 
VU-lijst in Jette is het agglomme-
ratieschepen en raadslid Jan Ber-
langeer en in Sint-Jans-Molen-
beek is Miei De Smedt VU-kop-
man. In Anderlecht behaalden de 
Vlaamse Belangen 2 zetels in 76, 
2 in Molenbeek en 2 voor de VU in 
Jette. 
In Molenbeek staan PW'ers op 
de franstalige lijst net als in Ander
lecht Hetzelfde geldt voor 
CVFers in Molenbeek. 
Ten slotte is er hoegenaamd 
geen enkele Vlaamse kandida
tenlijst in de gemeente Gansho
ren. Ook geen VU! Er staan enke
le Vlamingen op de tweetalige 
CVP-PSC-lijsL. 
De Vlaamse frontvorming in Brus
sel-negentien is dit jaar duidelijk 
allesbehalve een suksesrijke be
doening geworden. Slechts in 7 
van de 19 gemeenten valt een 
behoorlijke Vlaamse eendracht te 
bespeuren. (Het kan niet onver
meld gelaten worden dat in Water
maal-Bosvoorde een samenwer
kingsakkoord reeds in april werd 
afgesloten). 
Globaal bekeken is het de CVP 
die het meest een Vlaamse een
heidslijst de rug toekeerde, of zo
als in Vorst een ruime kartelvor-

als een kleine dorpspoliticus. 
Met een eenheidslijst van alle 
Vlamingen in die gemeente zou
den de kaarten in het schepen-
kollege helemaal anders liggen. 
Nu is er de verdeeldheid van 
stemmen. De CVP hecht meer 
belang aan het behoud van enke
le schepenambten in Noord-
Brussel dan aan een globale op
lossing. 
In de overwegend franstalige of 
anti-Vlaamse meerderheden zijn 
de Vlaamse schepenen niets 
meer dan gegijzelde knechten. 
Maar dat blijkt hen niet te deren. 
Onze houding is dat allereerst de 
Vlaamse macht in de oppositie 
dient versterkt te worden, door 
krachten- en stemmenbundellng. 
Pas als dit gerealizeerd is, kan 
het moment naderbij komen 
waarbij de franstaligen ons no
dig hebben, en wij vanuit een 
sterke positie kunnen onderhan
delen. 
Het is niet met het ronselen van 
stemmen voor een VDB-lijst bij 
voorbeeld dat men de Vlaamse 
belangen dient'. 
Behalve in Drogenbos noteren we 
ten slotte nog in de faciliteitenge
meenten rond Brussel dat Vlaam
se eenheidslijsten naar de gunst 
van de kiezer dingen. 
Vijf van „de zes'geven het voor
beeld aan de 19. 

(HDS) 
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