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Meebouwen aan het huis 
VORIGE week schreven we 

dat demokratie en demo-
kratische rechten waar

den zijn waarmee men best niet 
spot en nooit sjoemelt. Konse-
kwent aan dit adagium moeten 
wij erkennen dat de kiezer altijd 
gelijk heeft, ook al klinkt zijn ano
niem vertolkte mening al eens 
onduidelijk of zelfs ronduit onbe
grijpelijk. 

Want, laat ons eerlijk blijven, 
de Volksunie heeft het niet goed 
gedaan. De algemene trend is 
negatief, een aantal hoopgeven
de uitschieters niet te na gespro
ken. Weliswaar valt het niet te 
loochenen dat de Vlaams-natio
nalisten bij gemeentelijke verkie
zingen altijd minder goed skoren, 
maar her en der vielen toch be
hoorlijk zware slagen te inkasse-
ren. De VU-verantwoordelijken 
zullen zich hierover ongetwijfeld 
grondig en openhartig bezinnen, 
teneinde de passende maatrege
len naar de toekomst te kunnen 
nemen. Enkele vaststellingen 
dringen zich nu reeds op. 

Vooreerst is er de aardver
schuiving in de metropool Ant
werpen. De door niemand in die 
mate verwachte doorbraak van 
het Vlaams Blok heeft elke wel
denkende burger geschokt. Deze 
uiterst-rechtse fraktie, die het ge-
dachtengoed van de vervaarlijke 
leider Le Pen bijtreedt, wist met 
goedkope en vaak vulgaire slo
gans bijna een op vijf Antwerpe
naren te bekoren. Alhoewel een 
belangrijk deel daarvan op deze 
manier vermoedelijk zijn onge
noegen met het gevoerde stede
lijk beleid tout court heeft willen 
uiten, blijft het natuurlijk beden
kelijk dat een groep die haat pre
dikt finaal ook nog sukses boekt. 
De bewering alsof het Vlaams 
Blok vooral VU-kiezers wist te 
verleiden, is belachelijk. Vermits 
de nationalisten in Antwerpen 
nooit voorheen een dergelijk re
sultaat haalden. 

De vooruitgang van het Vlaams 
Blok illustreert op pijnlijke wijze 
de nefaste gevolgen van het ont
breken van enig beleid inzake de 
migrantenproblematiek. Tot op 
heden heeft slechts één beleids-
man zich oprecht gebogen over 
de problemen die bestaan en 
groeien door de aanwezigheid 
van vele niet-Westerse vreemde
lingen in ons land. Tien jaar gele
den waarschuwde de VU-er An-

ciaux voor wat er nu gebeurt. Het 
was ook de VU die tijdens het 
formatieberaad aandrong op de 
noodzaak van een doortastend 
migrantenbeleid. De eerste mi
nister beloofde in het begin van 
deze week spoedig werk te zullen 
maken van deze regeringsinten
tie. 

Opvallend bij deze verkiezin
gen is ook het niet verder door
breken van Agalev. In vergelij
king met '82 winnen de Groenen 
natuurlijk wel zetels, maar een 
echte Agalev-triomf is het heus 
niet geworden. De iets te nadruk
kelijk verwoorde honger naar 
machtsdeelname is hieraan niet 
vreemd, evenals het feit dat bijna 
elke partij het groene item be
langrijk acht. 

Wat dan enkele uren na het 
openen van de stemurnes op tal 
van plaatsen gebeurde, kan be
zwaarlijk een fraai schouwspel 
genoemd worden. Afspraken 
werden niet gehonoreerd, hand
tekeningen verloochend, waarde
volle mensen geslachtofferd. In 
te veel gemeenten werden de 
winnaars in het verlieshoekje ge
drumd en kregen de verslagenen 
te grote beloningen. ,,Zo is het 
politieke spel nu eenmaal", ant
woorden gehaaide politici glimla
chend op elke kritische opmer

king in dit verband. De vraag of 
misschien precies dit onzindelijk 
gewriemel de weerzin van de ge
wone burgers t.o.v. de politieke 
kaste niet nog meer vergroot, 
wordt hautain weggelachen door 
hen die zich omgord zien met de 
ambtssjerp. 

Toch zijn er redenen tot vreug
de. In Voeren wonnen de Vlamin
gen voor het eerst een raadslid 
bij, wordt de Vlaamse lijsttrekker 
tweede schepen en heeft Hap
part zich mede door zijn eigen 
uitspraken kompleet onmogelijk 
gemaakt als burgemeester. In vijf 

VU krijgt harde klappen in 
Antwerpen en Oost-Vlaanderen 
Eerste vrouwelijke 
VU-burgemeester 

Koalities met VU sneuvelen, 
nieuwe worden gesloten 
Zeker 11 Vlamingen in de 
19 Brusselse schepenkolleges 

van de zes Vlaamse randge
meenten kon door het net nog 
goedgekeurde wetsontwerp ver
meden worden dat de Vlamingen 
overal netjes „buitengebon-
jourd" werden. Vanaf 1 januari 
'89 zitten de Vlamingen immers 
effektief aan de tafel van de ge
meentelijke macht en bovendien 
weten zij dat de voogdij vanaf dat 
ogenblik ook totaal bij de Vlaam
se regering berust. Met een ge
voel van fierheid noteren wij ten
slotte dat de VU nu in twee ge
meenten de absolute meerder
heid bezit (Bree en Kruibeke), en 
dat de eerste vrouwelijke burge
meester van West-Vlaanderen de 
VU-er Roos Lernout-Martens is. 

Het heeft geen zin te blijven 
kankeren over het geleden ver
lies. De kampanje voor de vol
gende verkiezingen begint im
mers daags na de vorige stem
busgang en andermaal werd be
wezen dat alleen hard werken 
uiteindelijk echt loont. Gedreven 
door de open en eerlijke bekom
mernis voor het welzijn van de 
burgers — om wie het in wezen 
toch gaat en ging — kunnen en 
moeten de gemeentelijke VU-ge-
kozenen keihard verder bouwen 
aan het eigen Vlaamse huis-in-
wording. 

Wij 
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... en WIJ 
De redaktie ontvangt graag brieven 

voor de lezersrubriek Naamloze bne-
ven gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven De andere 
publiceert zij, naargelang er plaats 
beschikbaar is De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te korten 
en persklaar te maken zonder de es
sentie van de inhoud te veranderen 
Brieven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, ten
zij de schrijver verzoekt slechts de 
initialen te gebruiken 

De opinie, vertolkt in een lezersbnef, 
IS met noodzakelijk deze van 

De redaktie 

Dat uw kulturele medewerker Ko 
Thurn zijn persoonlijke minachting 
uitspreekt over het peil van onze 
produktie daar heb ik met de minste 
moeite mee maar wel met de arro
gante misplaatste teneur en beledi
ging Als iemand u m publiek , snob" 
noemt dan vraagt u op z'n minst op 
grond waarvan ' 

Jan De Vuyst, Gent 

Papierslag 

BIJSCHAVEN 

Velen zijn teleurgesteld De rede
nen van de achteruitgang kunnen 
zijn onvoldoende jong bloed, gebrek 
m profilenng, tekort aan bekwaam
heid en inzet, Vergeten we ook met 
dat we met ongeveer 2 % achteruit
gegaan zijn op nationaal vlak t a v 6 
jaar geleden 

Dezelfde redenen gelden voor de 
CVP De omgekeerde redenen voor 
PVV en VI Blok 

De v u kan evenwel hopen op bete
re tijden zoals treffend wordt geïllus
treerd door 2 voorbeelden uit Oost-
Vlaanderen verdubbeling van het 
stemmenaantal in Wetteren (thans 
22,4 % — 6 van de 27 zetels), en m 
Kruibeke (met burgemeester Denert) 
van 28,3 % naar 52,1 % i 

Vooral duidelijke, doordachte 
ideeën en een ongebreidelde inzet 
vraagt het kiezerspubliek blijkbaar 

Tot slot volgende bedenking over 
Antwerpen De VU blijkt de enige 
voorstander te zijn van de integratie 
van vreemdelingen Hoewel noch zij 
noch de Vlamingen zelf dit wensen, 
wegens het verschil in taal, kuituur 
godsdienst en gebruiken Gewoonten 
van de enen worden door de anderen 
ervaren als lawaaihinder of als gebrek 
aan hygiene of aan moraal Juist waar 
integratie plaats vindt ontstaan moei
lijkheden Slechts op zeer lange ter
mijn (2e of 3e generatie) kan integra
tie-spontaan-ontstaan en zonder wrij
vingen Op dit punt — dat voor de 
Antwerpenaar blijkbaar uiterst be
langrijk IS — volg ik de stellmgname 
van burgemeester Cools en met het 
standpunt van de VU Zoals blijkbaar 
vele Antwerpse kiezers Kan de VU 
dit standpunt met b i jschaven ' 

P. Mortier, Merelbeke 

ALICE 

Als trouw ,,WIJ"-lezer neem ik de 
vrijheid om u mijn biezondere onte
vredenheid te verwoorden aangaan
de de teaterrecensie omtrent, ,Al ice" 
in de KVS (WIJ van 6 oktober '88) 

Dit werkstuk, waarvan ik zelf de 
auteur ben, werd inderdaad geregis
seerd door dhr Jean Pierre De De
cker, eén van de meest toonaange
vende regisseurs in Vlaanderen en 
genegen vriend van mij 

l'< vind de teneur van de recensie 
over ,Alice" beledigend en zeker wat 
betreft de inleiding van het artikel 
waarin dhr De Decker op een arro
gante manier geetiketeerd wordt als 
(ik citeer ) ,,de meest snobistische 
regisseur van Vlaanderen" 

Alle lijsten hebben verkiezingspro
gramma's naar voor gebracht die zich 
enkel onderscheidden door gelijklui-
dendheid De kleuren vervagen inder
daad Dit versterkt trouwens mijn 
overtuiging dat het verbod van panac
hering onlogisch is (terwijl het moeilijk 
telwerk thans ondervangen kan wor
den door automatisering) 

De papierslag en de personenkul-
tus hebben een ongekende vlucht 
genomen Vele kandidaten beogen 
louter een coca-cola-effekt" zonder 
inhoud Toch blijken vele kiezers te 
vallen voor dergelijke onzin 

Zondagnamiddag Hoge verwach
tingen worden harde realiteit De 
nieuweling verneemt of hij ambities al 
dan met zal moeten neerleggen 

De duistere koalitievorming, de 
tweede en beslissende verkiezings
slag, zaait vreugde versus bitterheid 

Vaak wordt de opinie van de kiezer 
miskend 

Hierbij aansluitend wil ik een lans 
breken voor een zuiverder vorm van 
demokratie wie het meest aantal 
voorkeurstemmen behaalt, wordt au
tomatisch schepen, ongeacht de lijst 
waarvan hij deel uitmaakt 

Dat zo geen traditionele oppositie 
meer zal bestaan is zeker geen na
deel Ter verduidelijking verwijs ik 
naar de ondernemingsstruktuur de 
leden van de Algemene Vergadenng 
(de kiezers) zien toe op de bestuur
ders (de verkozenen), wie met vol
doet, vliegt eruit Vergeten we daar
enboven met de kontrolemarkt van de 
eigen lijst 

Zou de VU geen voorstellen tot 
bijsleutelmg van de wetgeving bestu
deren en neerleggen "̂  

P. Mortier, Merelbeke-Melsen 

ZO€K€K3€ 
U 23 jarige licentiaat moderne ge
schiedenis aan de KUL Keuzerich 
ting kultuurgeschiedems van de 
nieuwste tijd, met een grote talenken
nis Nederlands, Frans, Engels, Duits 
en Italiaans, zoekt passende betrek
king Voor ml tel staatssekretariaat 
Valkeniers 02/513 83 00 post 311 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

J U J SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 
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VMukaas 
Affligem 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Boringen, Markt 17-011/43 20 51 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich Kon Astndlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60 • 016/22 86 72 

2 Bierkelder, Oude Markt 016/22 68 69 
3 Pallieter Oude Markt 7 

Torhout Stwgnr üchtervelde 051/72 28 22 
Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort 
munder Thier van 't vat, Levende Water Tonissteiner Sprudel goed en goedkoop eten 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerlo 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december De familiezaak met traditie 

AFSPANNING-HERBERG 
TOMBERG 

Afspanning Tomberg gelegen in 
een stukje ongerepte natuur i 
Specialiteiten 
Pannekoeken — Spaghetti 

Oudebrusselbaan 4 
1681 LENNIK 
Tel. 02/532.09.40 

'tboerenhof 
CAFE-RESTAURANfT-FWTlAJR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone grill 
Prijzen voor groepen 
op aanvraag 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel 041/81.07.03 

^ W f r * R DE BEULE 
Heirbaan 53 
2730 BURCHT 
Tel 03/252 70 98 

SPECIALITEIT VAN ALLE 
GELEGENHEIOSGEBAK 

RESTAURANT 

I ^ O T p I Wo lvengrach t 

? ! - S , ! Ë . ^ . Leopoldstraat 

Tel 217 9 1 5 3 

W a a r V l a m i n g e n 

thu is zi |n 
m 't har t je v a n B r u s s e l 

B a n k e t b a k k e r i j 

ANTWERPIA 
' ^ ^ , JOOST GOSSVE 

Geraardsbergseslraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overelnde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 
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ZO€K€RC3€ 
Vacante betrekkingen 

Onderstaande betrekkingen zijn 
onmiddellijk te begeven bij een inter
nationale firma 
— Architekt-ingenieur 
— Pipmg-tekenaars 
— Industriële Ingenieurs 
— Topograaf 
— Geoloog 

Kontaktadres G Smol tel 02/ 
510 88 32 of 03/271 00 16 
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Paisley 

De Noordierse radikale domi
nee Ian Paisley heeft zijn belofte 
gehouden Toen de paus in het 
Europarlement met zijn redevoe
ring wou beginnen slingerde het 
Noordierse europarlementslid 
hem scheldwoorden als moorde
naar en antikrisl naar het hoofd 
Voorzitter Lord Plumb het Paisley 
daarop uit het halfrond verwijde
ren De dominee probeerde zich
zelf reeds eerder buiten te laten 
gooien bij het bezoek van That
cher m 1986 en van de Ierse 
president Hillery in 1987 

Paisley verklaarde achteraf dat 
het Europarlement gedomineerd 
wordt door de rooms-katolieken, 
dat Maria de madonna van de 
Gemeenschap is en dat hij met 
anders kon dan daartegen te pro
testeren 

Na het incident herbegon de 
paus glimlachend zijn rede In 
tegenstelling tot Thatcher on
langs in Brugge, vindt de rooms-
katolieke leider dat een gemeen
schappelijke Europese politieke 
struktuur de rechten, ook de kul-
turele, van de Europeanen beter 
moet kunnen waarborgen De 
paus hoopte verder dat de Slavi
sche volkeren ooit zullen deelne
men aan de Europese instellin
gen 

Paus 
gekontesteerd 

Exit Breyne 
en Wecicx 

Na twee stembeurten duidde 
het partijbestuur van de CVP 
haar kandidaten aan voor de 
Vlaamse Eksekutieve Door de 
toetrede van VU- en SP-ministers 
moet er in de Vlaamse regering 
namelijk wat een en ander ver
schoven worden Wat dit in de 
PVV voor gevolgen heeft kunt U 
elders op deze bladzijde lezen 
Maar ook de CVP moet inleveren, 
en wie staat daar voor te sprin
gen? 

De vijf gelukkigen bij de CVP 
zijn Gaston Geens, Daniel 

Coens, Jan Lenssens, Jos Dupre 
en Theo Kelchtermans Jos Du-
pre verhuist naar de nationale 
regering, waar hij het staatsse-
kretanaat van voorzitter Van 
Rompuy (KMO en Middenstand) 
overneemt Daniel Coens is 
nieuw in dit rijtje, de anderen 
bekleden reeds een ministerpost 
in de Eksekutieve Coens werd 
terug opgevist om de onderwij-
sportefeuille in zijn binnenzak te 
steken Dit betekent natuurlijk dat 
2 Vlaamse CVP-eksellenties 
plaats moeten ruimen De verlie
zers zijn hier Paul Breyne en 
Hugo Weckx De laatste maakt 
nog een kans om naar de Brus
selse eksekutieve te verhuizen 

Breyne: 
buiten 
de prijzen 

Rijice 
Amerilcanen 

Volgens het Amerikaanse tijd
schrift Forbes Magazine is het 
gezamenlijk vermogen van de 
400 rijkste Amerikanen na de 
beurskrisis van 16 oktober vorig 
jaar toegenomen Op 30 augus
tus waren deze welstellenden 
goed voor 220,4 miljard dollar en 
dat IS iets meer dan vorig jaar 

Natuurlijk werd niet iedereen 
beter van de beurskrisis Zo 
moesten mediagigant Rupert 
Murdoch en mode-ontwerpster 
Leslie Wexner de helft van hun 
vermogen inleveren Gemiddeld 
zijn de vermogens van de top-400 
echter met een miljoen dollar toe
genomen tot 551 miljoen dollar 

Volgens Forbes behoort ie
mand pas tot de selekte klub van 
400 wanneer hij of zij ongeveer 
225 miljoen dollar bezit Het ma
gazine kroont de Japanner Yoshi-
aki Tsutsumi tot rijkste persoon 
ter wereld Deze man zou 18,9 
miljard dollar op zijn bankreke
ning staan hebben 

Fortune, een andere blad dat 
gespecialiseerd is in het naplui-
zen van bankrekeningen met et
telijke nulletjes, zet Tsutsumi 
echter pas op de derde plaats, 

w^t 
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VU-voorzitter Jaak Gabriels 
• Aan wat wijt u de minder goede 

VU-ultslag van zondag j.l.? 
,, Wel ik denk dat wij eerst de uitslag 

moeten relativeren omdat wij ook bij 
de verkiezingen van 1982 1,5 procent 
onder het gemiddelde zaten van wat 
wij in 1981 bij de parlementsverkie
zingen die WIJ toen schitterend had
den gewonnen, hadden behaald Ik 
denk dat wij nu opnieuw eenzelfde 
trend hebben, vorig jaar hebben wij 
lichtjes gunstig gescoord en nu liggen 
we daar ongeveer anderhalf procent 
onder Blijkbaar doen wij het bij de 
gemeenteraadsverkiezingen met zo 
goed als bij nationale verkiezingen 
Nu IS het wel zo dat wij in een aantal 
gemeenten schitterende resultaten 
hebben geboekt, in 36 gemeenten 
gaan wij fors vooruit Wij hebben hoe 
dan ook daar een aantal bekwame 
burgemeesters en in de meerderhe
den komen we daar met een heleboel 
nieuwe mensen Ik moet wel zeggen 
dat WIJ de ogen met mogen sluiten 
voor het feit dat wij in 117 gemeenten 
achteruit gaan Vooral in de steden is 
er werk aan de winkel Ik denk dat ons 
verlies voor een heel groot deel in die 
gemeenten aan het feit ligt dat we 
eigenlijk blind zijn geweest voor de 
situatie waarin het politiek personeel 
dient opgewassen te zijn tegen de 
aankomende golf van politiekers op 
die verschillende plaatsen Vernieu
wing IS er geweest zowel bij CVP, 
PVV en de SP Wij zijn daar met 
dezelfde mensen blijven komen aan
draven Met alle lof en alle verdien
sten voor deze mensen, maar je kunt 
hen die het elektoraal vorige keer al 
minder goed deden, met blijven aan
bieden als uw boegbeelden Ik denk 
dat WIJ daar minstens die besluiten uit 
moeten trekken " 

• Wat bedroeft u het meest en 
wat verheugt u bij deze uitslag ? 

„ Wat mij het meest bedroeft is dat 
de partij op die plaats waar zij ont
staan IS, Antwerpen, zo'n klappen 
heeft gekregen Ik ben vooral door 
Antwerpen geschokt en uiteraard 
door het nieuwe rechts of het ekstre-
me sukses van het Vlaams Blok 

Vanzelfsprekend zijn er ook ver
heugende elementen De goede ge

meentebestuurders die WIJ gehad 
hebben hebben overal schitterend 
gescoord Als ik even mag verwijzen 
naar Antoine Denert in Kruibeke die 
plots van 7 naar 14 op 23 zetels 
springt, dankzij zijn duidelijke profile
ring als milieubewuste maar ook be
ginsel vaste burgemeester op diverse 
niveaus Ik verwijs naar f^iddelkerke 
waar ook Julien Desseyn opnieuw 
burgemeester wordt en 2 zetels winst 
scoort, ik verwijs naar Koksijde waar 
Jan Loones burgemeester wordt Ik 
verwijs naar Wervik waar Roza Ler-
nout burgemeester gaat worden Wel 
dat zijn allemaal verheugende din
gen Ook verheugend is Bree waar wij 
hebben kunnen standhouden on
danks de grondige vernieuwing van 
de lijst, ook in Bilzen en op een aantal 
andere plaatsen zijn wij schitterend 
vooruit gegaan Ik denk ook aan Herk-
de-Stad enz Dus plaatsen waar wij 
een degelijk beleid en een degelijk 
aanbod hebben gedaan daar zijn we 
ook fors vooruit gegaan " 

• Zal het resultaat een weerslag 
hebben op de verhoudingen binnen 
de nationale regering ? 

,,Wij hebben op voorhand gezegd 
dat de gemeenteraadsverkiezingen 
zijn wat ze zijn, lokaal gebonden Ik 
heb al verwezen naar 1982 waar we 
ook anderhalf procent onder ons re
sultaat van 1981 scoorden, nu is het 
identiek hetzelfde, wel dit bewijst dat 
er geen rechtstreeks verband is tus
sen regeringsdeelname en deze uit
slag Ik ben ervan overtuigd dat door 
vol te houden en door vooral met te 
paniekeren en door te zorgen dat de 
tweede en derde faze in de staatsher
vorming ordentelijk wordt afgewerkt 
de kiezer ons bij het eindresultaat zal 
belonen Ik ben er echt van overtuigd 
dat het totaal onmogeljk is dat je 
onder het eten de tafel verlaat Na het 
dessert moet de kiezer oordelen over 
het totale menu Wel dit wensen wij 
aan de kiezer aan te bieden en wij 
wensen daar ook konsekwent en kei
hard aan verder te werken " 

• Hoe evalueert u het Antwerpse 
sukses van het Vlaams Blok ? 

„Antwerpen is altijd een buiten
beentje in de politiek geweest Het 

Vlaams Blok is daar ongetwijfeld de 
blikvanger inzake protest-opvang van 
alles wat verkeerd loopt met het ge
wone beleid in zijn totaliteit Want het 
IS met alleen de kwestie van het 
racisme, ik denk ook dat een aantal 
mensen die het vanaf het begin moei
lijk hebben gehad met onze federale 
en konfederale opstellingen en die 
eerder het separatisme aankleven, 
een proteststem hebben laten horen 
l^ijn grote onrust is dat heel wat 
jongeren zich laten meeslepen en ik 
denk dat het onze opdracht is naar 
Antwerpen toe, een nieuw kiezerspu
bliek op te bouwen Ivlaar dan houdt 
dat in dat wij met alleen naar de 
buitenrand van de stad proberen ster
ke figuren te veroveren maar vooral in 
de binnenstad proberen opnieuw 
aanwezig te zijn zoals trouwens ook 
in de andere grote Vlaamse steden " 

• Wordt het nu echt geen tijd om 
aan het migrantenbeleid ernstig te 
werken? 

,, Vanzelfsprekend Wij hebben een 
nota van Vic Anciaux tien jaar gele
den met meer bijgewerkt, iedereen 
vond dat toen een uitstekende nota 
maar men doet er mets mee Nu heeft 
deze regering in haar regeerverkla
ring een aantal zinvolle dingen inge
schreven maar dat zal een werk van 
lange adem zijn t\/len moet er meteen 
mee starten en het moet een gekoor-
dineerd en gepenetreerd beleid zijn 
waardoor men de integratie als idee 
ook in de konkrete praktijk gaat hard 
maken Integratie via huisvesting, on
derwijs, kuituur l\/let de vaste wil om 
binnen 2 tot 3 jaar een eerste resul
taat te voelen en binnen dit en 10 jaar 
de kwaal voor een heel groot deel 
onder kontrole te hebben Ik denk dat 
het onze plicht is mets te laten verrot
ten Dat een aantal burgers zich door 
wit-zwart tegenstellingen van hen die 
het thema demagogisch bespelen la
ten vangen is gemakkelijk te begrij
pen Het IS echter aan het beleid om 
precies de kwaal aan te pakken en nu 
met meer uit te stellen zoals in het 
verleden steeds het geval geweest is 
WIJ hebben daar een grote verant
woordelijkheid, WIJ moeten die nu ne
men " 

AIENSEN^ 

Paisley protesteert tegen het pausbezoek aan het Europarlement 
Willy Kuijpers, VU-Europarlementslid, maakte van de gelegenheid 
gebruik om de Paus te vragen in zijn kerstboodschap de Europese 
minderheden een riem onder het hart te steken 

net na de Saoedische koning 
Fahd maar ver achter sultan Has-
sanal Bokiah van Brunei, die nog 
5 a 7 miljard (dollar, wat dacht u i) 
ekstra vergaard zou hebben 

Vrouwen 

De kampanje van staatssekre-
taris Miet Smet voor maatschap
pelijke emancipatie en leefmilieu 
om meer vrouwen in de gemeen
teraden te krijgen schijnt toch 
een beetje vruchten afgeworpen 
te hebben 

Volgens een telefonische pei
ling van het kabinet van de 
staatssekretans op 10 oktober 
stijgt het aantal vrouwen in de 
gemeenteraden in de 4 Vlaamse 
provincies en Vlaams Brabant 

met 2,5% De provincie Limburg 
skoort het hoogst met een stijging 
van 2,7%, terwijl West-Vlaande-
ren met een positief saldo van 
1,4% het meest achterblijft Ge
middeld zouden 13,3% van de 
nieuwe of herkozen Vlaamse 
raadsleden van het vrouwelijk ge
slacht zijn 

Brussel en Wallonië doen het 
op dit vlak heel wat beier met een 
stijging van respektievelijk 6,9% 
en 3,0% De absolute uitschieter 
IS het arrondissement Nijvel, 
waar staatssekretans Smet een 
stijging met 7,5% noteerde 

Nijd om Neyts 
Tijdens de verkiezingsshow 

van zondag maakte PVV-voorzit-
ter Annemie Neyts wereldkundig 

dat ZIJ deze post wil blijven bekle
den, meer zelfs, dat ze er nog een 
termijn aan wil toevoegen Daar
mee overtrad la Neyts een be
staande afspraak binnen een se
lekte PVV-top Daar was immers 
overeengekomen dat Annemie 
naar de Vlaamse eksekutieve zou 
overstappen om plaats te ruimen 
voor Verhofstadt Guy is er einde
lijk van overtuigd geraakt dat 
schaduwpremier spelen met het
zelfde IS als vice-premier zijn 

Binnen de PVV wordt het 
drummen voor de 2 plaatsjes in 
de eksekutieve Dewael grijpt 
naast de sjerp in Tongeren en zal 
nu met zo happig zijn om de 
Vlaamse regering te verlaten 
Beysen en Waltniel zouden ook 
graag hun postje behouden En 
er zijn nog andere kapers op de 
kust, zoals de Zaventemse bur
gemeester Vermeiren, die na zijn 
overwinning van vorige zondag 
op revanche aast Spanning alom 
bij de liberalen' 

Guy wil uit 
de schaduw 
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Vlaamse 
eksekutieve 

In het kader van haar voorlich-
tingspolitiek geeft het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap 
een tweede editie uit van "Een 
ministerie voor de Vlamingen". 

Aan de vooravond van een in
grijpende staatshervorming die 
de bevoegdheden en de midde
len van de Vlaamse Gemeen
schap aanzienlijk zal uitbreiden, 
past het opnieuw een informatie
brochure te publiceren. WIJ 
vraagt zich echter af waarom de 
publikatie net één week voor de 
uitbreiding van de Vlaamse ekse
kutieve moest plaatsvinden. 
Daardoor is de brochure reeds 
ouwe koek bij haar verschijning. 
Dit had kunnen vermeden wor
den door de publikatie enkele 
weken uit te stellen, totdat de 
nieuwe ministers geïnstalleerd 

waren Zulks zou bovendien veel 
minder geld gekost hebben Men 
kan zich immers voorstellen dat 
de nieuwe SP- en VU-ministers 
een herziene publikatie op prijs 
zouden stellen. 

Het boekje bevat een voor
woord van Gaston Geens, voor
zitter van de Vlaamse Regering, 
een inleiding van Etienne De 
Ryck, sekretaris van het departe
ment, en een organigram van het 
ministerie. Daarna komen de ver
schillende administraties, het 
hoofdbestanddeel van de bro
chure, aan bod. 

Nieuw in deze uitgave is de 
opsomming, per administratie, 
van de raden en kommissies die 
rechtstreeks met de werking en 
hun bevoegdheden te maken 
hebben. 

Het tweede deel van de bro
chure is volledig gewijd aan de 
eigen Vlaamse openbare instel
lingen. 

V\^Y 
Dolfijn 

Volgens Greenpeace-direkteur 
Allan Thornton worden de dolfij
nen met uitsterven bedreigd. De 
mensvriendelijke zoogdieren zijn 
het slachtoffer van vissers en de 
toenemende vervuiling van het 
zeewater. 

Thornton vreest dat dolfijnen 
en bruinvissen binnen vijf tot tien 
jaar aan de Britse kusten zullen 
verdwijnen als er geen nood
maatregelen getroffen worden 
om het storten van giftig afval in 
de Noordzee en de Oostzee te 
verbieden. 

Daarnaast worden jaarlijks 
200.000 dolfijnen over alle we
reldzeeën gedood door̂  vissers 
die hen als een bedreiging voor 
de visreserves beschouwen. 

Pleegzorg 
Tot 16 oktober loopt de "Week 

van de Pleegzorg" onder de slo

gan- Ouders en pleegouders, 
een gedeelde zorg. De initiatief
nemers zijn de Vlaamse Vereni
ging voor Pleegzorg, de Federa
tie Gezinsplaatsing en andere be
trokken organisaties. 

Veel mensen denken dat 
pleegzorg hetzelfde is als adop
tie. Niets is minder waar. Pleeg
zorg is van toepassing op alle 
situaties waarbij mensen met 
meer in hun eigen milieu kunnen 
blijven en daarom voor korte of 
langere tijd in een ander gezin 
worden opgevangen. De band 
met de natuurlijke ouders kan of 
mag daarbij niet worden verbro
ken. 

Het gaat om jongeren die door 
de eigen ouders vrijwillig worden 
geplaatst (zo'n 500 gevallen) of 
om gedwongen plaatsingen in 
gezinnen (ongeveer 2.230 geval
len). Ook gehandikapten van alle 
leeftijden kunnen in gastgezin
nen worden opgenomen. Jaar
lijks wordt een stijging met 5% 

Sinds de partemsntsverlae» 
zingen «an 1974 xms^t ds 
afd0l)ng PdUl^e^^ vao d& KU 

een rawing van cJ0 ontvang ©n 
<$© kastptils van <is gevoerde 
kartïpa^na. fteoenl wertfon de 
r«stóttaten vm de itsa^anje 
voor m gemeeftteraarfsver-
kteöngen vm oktotjer '62 fee-
tend gemaakt Kostprilsr ruim 
460 jstJioen. 

Kandidaten en partsfen t\in 
b^zondöf vindtrtgrljk an vaiien 
tanig op ©an zeer uit^enlo-
pefid gamma pucpagöndamid-" 
dalen en -kanaïan o*n da 
gwat van da Kteer af ta dwin
gen; radio m TV, treating©, 
ftai^ettinge, dag- en week-
feiac^era, gadgets,-,, in fjat 
onder2oalc van de afdeling f>o-
Jitofagie wordt de omvang van 
da kampanje gamafan aan de 
hand vart hum representatie' 
ve pr«^agandalecfmleken; af-
fichea en p0stinw&rps0ts. 

In v^geiprtg met de ge-
meffisntaraadaverKJezJngen vaw 
1976 fefi|kt Jiat tofaai voterne 
20 m^ in t^92 te z f̂t gedaald 

mat 29 procent Deze dalf r»g Is 
üit#i*iltend te wijten aan ean 
dali*^ van het &mM paftii» 
affiches (- 6Ö %), varmiïs Jiet 
volume indivictuefe afflot*î  
ilch^es Is geötegen C+ 2 %), 

De emvang van da posfin» 
werpsels, of het tolaai pakket 
aan brtevan en dmkwerken 
dat tijdens de verktezlngskam-
panja in de fciriaventós valt,, 
wofdt gaadiat aan de i»and 
van twee indikatoren* Ener-
zt|ds gebruikt tmn de cilfers 
veratreist door de posteren 
(PTÏ) inzake hel aantal verkie-
zingsf>taden. anderzgds isere* 
kent tmn de omvang van da 
pestlnwerpeeïdossters zoals 
die doof 0m aantal •— bij 
steekproef «ËBigadulde—bW' 
gers werden foijgefjotiden. 

Oe KU Leuven raamde de 
omvartg van de pKjstinwerp» 
eefkampa#e '$i ep 
te-230-OOö vierkante meter> 
wat een lichte dalir^ Is In 
vargeljiktog met 1970 {- 2*5 
%). Hat gtofeafe propagandö-
pakket faf de verkieiiogen '02 
daalt met ongeveer 10 % (in

dex = 64, t ^ 'te^n 
prepagandapakket b 
meerrteraadsverkip?! 
76 (Index « tC' 

Aan de hand 
vangs- en t< 
vw?rdf het gl<^a{ 
de gemeentere 
gen van 1902 
460.657.847 ir 
veer 86 mlifoen 
In 1976, In r ^ k 
zen van 1Ö82) ts 
met 16 prooem 

Opmerkelijk 
waar de kamp 
gemeenteraadsv 

Evolutie ve 
fir 

Padementsverki 
öemeenteraadö' 
Parfementevefki 
EiUrppeae verkle 
Pariementsverkif 
Öemeenteraads 

fi 
^r 
^^ 
e 
n 
o 

e 
n 
e 

van gezinsplaatsingen van ge
handikapten vastgesteld. 

De week van de pleegzorg wil 
de klemtoon leggen op de sa
menwerking tussen natuurlijke 
ouders en pleegouders. Het tradi
tionele sluitstuk van de aktieweek 
IS een ontmoetingsdag tussen 
pleegouders en andere belang
stellenden of betrokkenen. Dit 
jaar gaat die dag door op 16 
oktober in het Dadipark te Dadi-
zele. Inlichtingen: Federatie Ge
zinsplaatsing, Postbus 65 te 3000 
Leuven (tel. 016/23 41 08). 

Davidsfonds en 
De Clauwaert 
In Leuven werd een samenwer

kingsakkoord afgesloten tussen 
de uitgeverij De Clauwaert en het 
Davidsfonds. De Clauwaert ver
keerde al enige tijd in moeilijkhe
den. In februari vorig jaar werd 
een toevlucht gezocht bij Den 
Gulden Engel. Deze overeen
komst hield echter slechts enkele 
maanden stand. 

Het samenwerkingsakkoord 
met het Davidsfonds heeft geen 
invloed op de keuzevrijheid voor 
De Clauwaert inzake uitgaven. 
Daar moet een onafhankelijk lite
rair komitee onder het voorzitter
schap van Marcel Van Nieuwen-
borgh voor zorgen. Het Davids
fonds zal de administratie en de 
verdeling van de Clauwaert-uit-
gaven op zich nemen. 

De Clauwaert verwierf in de 
Vlaamse uitgeverswereld naam 
met uitgaven van o.a. Filip de 
Pillecyn, Paul Lebau, Maria Ros-
seels, Herman de Coninck, L.P. 
Boon en Gerard Walschap. 

Ring 
Gemeenschapsminister van 

Ruimtelijke ordening Ward Bey-
sen wil het tweede deel van de 
grote nng rond Antwerpen, tus
sen de ekspresweg Antwerpen-
Zelzate en de El 7 laten aanleg
gen op het geplande tracé. De 
bouw van het eerste stuk, tussen 
de Liefkenshoektunnel en de ek
spresweg werd al op 30 maart 
van dit jaar door de eksekutieve 
goedgekeurd. 

Tegen het tweede deel was 
hevig protest gerezen van de 
Wase milieugroepen en de plaat
selijke bevolking, die vreest een 
aantal waardevolle natuur- en 
landbouwgronden verloren te 
zien gaan. Er werden 4 alternatie
ve trajekten voorgesteld die min
der milieuschade zouden aan
richten en doorgaans al bestaan
de verkeerswegen volgden. 

Daarom besliste de eksekutie
ve dat een eventuele bouwver
gunning afhankelijk zou zijn van 
een milieu-effektenrapport 
(MER). Dat rapport is ondertus
sen klaar. Volgens Beysen toont 
het MER aan dat het oorspronke
lijk geplande tracé de beste op
lossing vormt. De alternatieven 
worden door Beysen om verschil
lende redenen van de tafel ge
veegd. Het MER zou wel als ba
sis dienen voor maatregelen in
zake wegbedekking, groenaan-
plantingen, ruilverkavelingen en 
een aanpassing van het afwate
ringsstelsel. 

De eksekutieve moet op het 
moment dat dit geschreven wordt 
(12 oktober) de knoop doorhak
ken. Het IS toevalllig ook de laat
ste vergadering vóór de verrui
ming van de Vlaamse regering 
met VU en SP... 
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m\ 
Gemeenteraadsverkiezingen '88 
Provincie Antwerpen 

Harde klappen, toch 
bestuursmeerderheden 

De VU-uitslag in de 
provincie Antwerpen 
wordt vooral getel<end 
door de negatieve rezul-
taten in de steden Ant
werpen en Mechelen en 
in enkele kleinere ge
meenten verspreid over 
de drie arrondissemen
ten. Op enkele plaatsen 
verliest de partij zelfs 
haar enige zetel. 

TOCH zou het met eerlijk zijn 
niet te wijzen op enkele 
goede rezultaten Boe-

chout + 3 zetels, St.Amands + 
1, Herenthout + 1, Laakdal + 1, 
Zandhoven + 1, Bedaar + 2, 
Bonheiden + 2. 

In het arrondissement Antwer
pen werden tevens enkele meer
derheden afgesloten Aartselaar, 
Boechout, Hove, Schelle, Ranst, 
Schilde, Schoten, Wommelgem, 
Zwijndrecht en Borsbeek 

In het arr Mechelen: Bonhei
den, Lier en Nijlen. 

In het arr. Turnhout- Dessel en 
Meerhout. 

Op enkele plaatsen waren mid
den deze week de onderhande
lingen nog aan de gang. 

Arr.Antwerpen 
In Aartselaar haalt de VU 2 

zetels (-1) maar gaal toch naar 
een besluursmeerderheid met 
PVV, SP en NAP 

In Antwerpen-stad krijgt de par
tij harde klappen en behoudt nog 
4 zetels (-4) 

In Boechout bestond er reeds 
een bestuursmeerderheid met de 
VU, onze lijst skoort er goed en 
haalt 7 zetels ( + 3). De partij 
vormt er een koalitie met SP en 
Gemeentebelangen Burge
meester blijft Fred Entbroeckx. 

In Borsbeek tuimelt de VU naar 
4 zetels (-2). Met de CVP werd 
een bestuursmeerderheid afge
sloten 

In Brasschaat komt de VU op 2 
zetels (-1) en in Brecht verliest de 
VU haar enige zetel. 

In Edegem zakt de partij naar 2 
zetels (-3) en in Essen naar 2 
zetels (-1), in Hemiksem is er ook 
dit keer geen enkele VU-verkoze-
ne 

De VU vormt in Hove met haar 
3 zetels (-1) koalitie met de CVP, 
ZIJ krijgt er het schepenambt van 
Sociale Zaken. 

In Kalmthout verliest de VU 
haar 2 zetels. De CVP haalt er de 
volstrekte meerderheid 

In Kapellen haalt de VU 1 ze-
tel(-l) en in Kontich 2 zetels (-2) 

In Schelle steunde de VU de 
lijst Gemeentebelangen die 6 ze
tels haalde en er met de SP en de 
PVV de bestuursmeerderheid 
vormt 

In Lint waar de VU met Joris 
Roets het burgemeesterschap 
had behaalde de partij 7 zetels (-
1) en gaat naar de oppositie. 

In Mortsel behoudt de partij 4 
zetels (-2). 

In Niel waar de VU geen zetel 
had kwam ze dit keer met meer 
op 

In Ranst verloor de VU 2 zetels 
en komt op 3, zij vormt er met de 
CVP de bestuursmeerderheid en 
krijgt 2 schepenmandaten 

In Schilde sloot de VU met haar 
4 zetels (-1) een bestuursmeer
derheid met SP.PVV en SOS-
Leefmilieu. 

In Schoten behaalt de VU 2 
zetels (-1) en vormt koalitie met 
CVP en PVV en krijgt een sche-
penmandaat. 

In Stabroek behoudt de VU 
haar 3 zetels en in Wijnegem 
haalt de VU 3 zetels (-1) 

In Wommelgem behoudt de VU 
7 zetels en sloot een bestuursak
koord met de CVP De partij krijgt 
er vier schepenen en na twee jaar 
de burgemeesterssjerp. 

In Zandhoven haalt de VU 2 
zetels (+ 1) 

In Zoersel behoudt de VU haar 
6 zetels maar verhuist naar de 
oppostie. 

In Zwijndrecht moet de VU 1 
zetel inleveren en komt op 9 man
daten ZIJ sluit er een bestuursak
koord met de CVP en verovert er 
het burgermeestersambt (Oktaaf 
Meyntjens) en 3 schepenmanda
ten 

In het arrondissement Antwer
pen sluit de VU minstens 9 be-
stuurskoalities. 

Arr. Mechelen 
In Bedaar verdubbelt de VU-

lijst aangevoerd door Walter Luy-
ten haar aantal zetels tot 4 (-f 2) 

In Bonheiden haalt de lijst | 

EEN OVERZICHT 
De redaktie heeft gepoogd 
een zo ruim mogeTi|k 
overzicht te geven van de 
vu-uitslagen in alle 
Vlaamse gemeenten. Omdat 
niet alle t>estuursal(koorden 
woensdagmorgen bekend 
waren is het overzicht niet 
helemaal volledig. Wij 
verontschuldigen ons 
daarvoor. Mogen wij de 
plaatselijke 
verantwoordelijken 
verzoeken ons van nieuwe 
feiten en/of wijzigingen op 
de hoogte te houden. 

Volksbelangen (VU, onafhankelij-
ken en groenen) 3 zetels (-t-1) en 
vormt er met BR '88, SP en PVV 
de bestuursmeerderheid Voor 
de VU wordt Peter Valkeniers 
schepen en het OCMW-voorzit-
terschap gaat in VU- handen. 

In Bornem steunde de VU de 
lijst SAMEN, deze veroverde 8 
zetels De CVP heeft er de vol
strekte meerderheid 

In Duffel behaalt de VU 2 zetels 
(-1) evenals in Heist-op-den-Berg 
(-3) 

(lees door biz. 6) 

Oktaaf Meyntjes burgemeester te Zwijndrecht: 

„Dit is de belcroning voor 
een iieie ploeg" 

ZWUNDFIECHT — „M//rt voordracht tot bur
gemeester komt nmt uit de lucht gevaiiêh" dat 
zegt ons Oktaaf Meyntpns. „DU is de bekroning 
voor het Jarertlange werk van een hele ploeg 
mifitmten, '* 

De VU-vQorman van Zwijndrecht-Burcht be
klemtoont dit met overtuiging en enige ontroe
ring. 

inderdaad, de W-afdeling van Zwijndrecht is 
een h&rdweriiende vriendengroep. 

O KÏhNr MEYNTJENS 
ïieeft JEOwat aHe sladio 
vaft h^t politieke leveit 

<Joor1open: gemeéiiteraadslkj 
vanaf 1364 ^n in 1#71 sdie-
pm van Openijare Vtferkw esr 
l^idd«nsland ie Burcht. Oor 
dertu$s&r} w^<J hi| ook lïci van 
de Antwerpse provitteieraad. 

Positieve 
oppositie 

8jj de samenvoeging van de 
geffl^enten wér<fen Burcht &R 
Zwi|n<}f©cht gelusioneerd ert 
de VU veroverde er meieen 7 
zetels maar de gemeente 
krieeg een homogeen CVP-be* 
stMur. 

Irt 1981 veroverde Oktaaf 
Meyntjens de derde Vü-ka-

' rtierzetet In het arr. Antwer
pen, een jaar tater zal <(e VU 
het in2wè|r*dreciit tot 10 2;etels 
brengen. Meteen was de 
CVP-meerdorheid verbrol;en. 

Die jsartij moest met de SP 
samenspannen en iiet tegen 
de draad m de VU in de oppo* 
s(tie> 

O* Meytttïens; „Afeer uit 
$&Mk mor om dan uit wijs
heid wmt é& koatftte $ukk0}de 

van <t0 em pmsftuMie naar cfie 
ander». Zo vaa*r ;̂ i(S? ofaif 40 
VU ti00r rot vm positmvs öp-
püsili& trouw. Haar herhaatd»' 
iijk uit het stap hielp. De CVP 
heeft thsrts moefert fnmn éM 
zi} zmdor om nht veré&r 
kan." 

t>e afdeling kon zondag-
avor̂ d dos vanuit een sterke 
posttie praten on sloot dan ooK 
een fóestuur&aktejord met de 
OVf> waailïl} z.(i hot burgo-
meestersamtot en drie sol^e-

penmaodaten vemverde. Er 
werd een ttomtortaJ^eie meer
derheid QevonrK) van 9 Vü'ers 
eo 6 CVP'ers, düs t s op 25 

„Vlugschrift** 
Wy; is dit de belcronir^ 

van «ca oödo droons? 
O. Meyntjert»; „Dit i$ VOOT' 

at tie bekroning voor hét wark 
van 0m Mo moef>. Wmt je 
moet wmm VU-Zmjttér^cht is 
een raüzepéDeg, Hier worcSt 
atte^ samen gedaan etn zon
der veel tijd te verUemn in 
pneindiga dfskusaies cvar wssr-
re prctiiemm waar we toch 
geen stat op tfet>i?m> Wij ne
men nooit ëkstreme mand-
puntn mmr wetiien gewoon 
voor de VUl" 

WIJ: Vertfüt e ^ s wal meer 
over d»t wes'kwi. 

O» I t eyn^ns : „Eén van da 
voigehoiiém tn^mningen en 
sterkjmnt van onze afdefing s? 
de uitgave Vitigscjtrïn:. BSc» 
mamd stoppen zo'n twintig 
bussers ons É0$chriit in de 
ongeveer ^mbm^en van de 
fmia. Daarin Aan de bevotkfng 
injormatie lazen over de ge' 
meanieraad en hel OCMW, 
overon:^ Viaamse Km, disar<' 
bij wordt ook de nationale poü* 
tiek niet vergeten. De ̂ Meting 
heeft op Aor v#a«r van be infor
matie aan sterke reputatie die 
dB andere partijen ons benij
den." 

Reuzeploeg 
Maar VU-Zwiindrectil doet 

het ook met de gtimiach. in het 
vooruitzicht van 9 oktober 
haalde de vu-atdeting de reti" 
^en van Zwjnd recht buiten en 
onder de elogao „Volksuttio 

een reuzeploeg" werden hon-
derdw vertóezlngsprogram-
ma's^ uitgedeeld. 

Met een lach en een traan 
zou }e kunnen zeggen wam 
het programma vmd serieus 
voorgesteld maar de isndlda-
ton lodlek. De verkiezings
meeting lokte veel volk en ool< 
hier was er luim want het 
zangdtjo Ed KoQyman en Her
man Van Haeren zorgde voor 
de muzikale verlrissktg. 

WU', Was dll iHirgetnees-
tefsamm 9eefl moe(ti[ke ,̂  
keuze? I 

O. Iteyrttlen»: Jk hab -f 
ovisfa^ graag mijn werk g$- --' 
daan tmarhm tieist werk ik in > 
de gemeente. Hiar ken je de ^ 
mensen en ben je met de ^-
probiemen vertrouwd. Hier ï 
heb je pak op da eituatte, ja l 
wa^ hoe ja die moet aanpak- - -
kenJndeWatstrmtwerkjezo ;. 
vmk in het inchffedige " 

Uitdaging 
WM: Wat tiBtekent dfe 

bu^emseister$s|erp per-
soortlljk voor ü? 

O. Meyntjens: „Dtt ts een 
per^oortiijke Mdagmg, nu 
moet bewezen worden dat wfj 
tiet beter kunnen. Deze ge-
meemadie zoveel mogelijkhe
den heeft werd slecht be
stuurd. Wat baat het er finan-
cteei goed voor te stsan ais er 
rmts mea gedaan wordt Wij 
betalen hier geen personen-
i>etasting en toch zijn er geen 
sociale voorzieningen, geen 
sportinfrastruktuur Niks f 

Wel daaraan nwet de VU tn 
deze nteuwe meerderheid 
vorm geven. Ja. dit is voor 
allen een zeer grote uitda
ging'" 
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M^ 
Fred Entbrouxk te Boechout: 

Tegen trend in 
BOBCHOUT — Té

gen é& memaÉ^B0 
trené fn is die VU W 
Bam>hotit er in ge-
siaa0 drie bijkomen" 
dB Zetels te vemveren. 
Ze iiiüm van 4 n&ar 7 
zeteis^ Fred Entbrouxk 
die er reeds burge
meester was verlengt 
lijn mandaat 

[ \WEU van de iopm-
de legistatuuf 'tmé 
Fre<} Entbrouxk 

{^^^A^ b«fg«iieesler «aft 
SoédKiöt J»| was d t̂arbij 
^eer» ftt^ywëing want ttt| ze-
tetó© reeds 1 ajaar afé raadstid 
en had ervaring in het sche-
penkoBeöe. 

De vemietiwtny v^n iie be-
stuttfSïBeeröerneict verliep 

' vtot verte» de ou?ip«aee$ter 
: ons wönt de SP en de öe> 

meentefoelangen konden niet 
: naast dRze ovenwinniog. Met 
; hetbürgeröeestersambtievert 
' de vu odt drie schepenen. 

Pay/ V0fstr0pen op Rulmtélil-
ke Ontenfng, Leefmiiïey en 
het Plan, voor Fin^rclën en 
KitóO: Jef N0tt3 en voor 

. Jleugd, Onderwlle en Verkeer; 

Burgemeester gotbröuxk 
kon vamjst een ê levlge fsosiiie 
spreken» niet alteen «ermeer-
derde Hil ftet «entat zetels 
maar kon «KJR vanuit een sterk 
pefsoonliïke skore praten. 
Een op zeven van x|n ge-
tneemegenoten stemden voor 
tie?n, nt] halde 10ia voorkeur-
stensmen. 

Ondervraagd over dit grote 
vertroywen antvsöordde Ênf' 
brouxk: „Qewoon tmchim Je 
werft go&é te dmn en de dos-
sf0rs mawgszet opvdgen. 
Masr dM fs nM 00$r tfe ̂ fete-
Sng beeft een #ne kampmp 
gevoerd en zolels weiö Ael 
vertroüi*fin van de b&vof-

In L/er verloor de VU 2 zetels 
en houdt er 3, toch zet ze de 
koalitie met PVV en SP verder. Er 
zijn 2 VU-schepenen. 

In Mechelen 3 VU-zetels (-3). 

In Nijlen waar de VU reeds een 
vierde legislatuur aangaat ver
liest de partij 2 zetels en komt op 
9, ze vernieuwde de koalitie met 
de CVP. Lode Van Dessel (VU) 
wordt burgemeester, Walter 
Caethoven en Jef Van Assche 
VU-schepenen. 

In Putte haalde de VU opnieuw 
geen zetel. 

In St.-Amands wint de VU 1 
zetel bij en komt op 3, in St-
Katelijne IVa ver daarentegen ver
liest ze 3 zetels en behoudt er 
nog 5 zetels. 

In Willebroek steunde de VU 
de lijst KARTEL, deze haalde 12 
zetels; een daarvan is Wilfried 
Leemans. De SP haalt er een 
volstrekte meerderheid. 

In het arrondissement Meche
len sluit de VU minstens 3 meer-
derheidskoalities af. 

EEiTovÉRZICHT 
De redaktie heeft gepoogd 
een zo ruim mogelijk 
overzicht te geven van de 
vu-uitslagen in alle 
Vlaamse gemeenten. Omdat 
niet alle bestuursakkoorden 
woensdagmorgen bekend 
waren is net overzicht niet 
helemaal volledig. Wij 
verontschuldigen ons 
daarvoor. Mogen wij de 
plaatselijke 
verantwoordelijken 
verzoeken ons van nieuwe 
feiten en/of wijzigingen op 
de hoogte te houden. 

Arr. Turnhout 
In Arendonk, waar de CVP de 

volstrekte meerderheid haalde, 
steunde de VU de lijst GOED, die 
lijst haalde 2 zetels (-1). 

In Dessel zakte de VU naar 5 
zetels (-2). Met D'82 (PVV-i- SP) 
sloot zij een bestuursakkoord af. 
De VU krijgt er 2 schepenen 
(Hugo Drauians en Kris Van 
Dijck) en het OCMW- voorzitter
schap. 

In Geel haalt de VU 2 zetels (-
2). 

In Herentals steunde de VU de 
lijst EH, deze haalde 8 zetels 
( + 7). 

In Herenthout won de VU 1 
zetel en komt op 5 zetels, maar in 
Hulshout verloor de partij er 1 en 
komt op 4 zetels. 

In Kasterlee werden de Ge
meentebelangen gesteund, de 
lijst haalde 2 zetels (-1). 

In Laakdal steeg de VU van 6 
naar 7 zetels. 

In Meerhout waar de VU 3 
zetels (-1) haalde zijn de koalitie-
gesprekken nog aan de gang. 

In Rijkevorsel haalde de VU 
318 stemmen maar geen zetel en 
in Turnhout verloor ze 1 zetel en 
hield er nog 1 over, in Mol nog 2 
zetels (-2) en in Oud- Turnhout 
bleef de VU op 1 zetel staan. 

In Meester/o, waar de VU met 1 
zetel het burgemeestersambt 
(Jef Thijs) bekleedt werd de lijst 
GE gesteund, deze haalde 8 ze
tels. De CVP veroverde er de 
volstrekte meerderheid. 

In het arrondissement Turn
hout sluit de VU minstens 2 be-
stuurskoalities af. 

Provincie Brabant: 

Het leven gaat verder 
Wat de provincie Brabant betreft kunnen we eerlijl< 

gezegd niet zo onmiddellijl( met hoerageroep en 
bazuingeschal uitpakken. Tegenover 1982 is er 
stemmenverlies te noteren hetgeen resulteert in 
zetelverliies. Om een balans te maken van het aantal 
afgesloten koalities en op dit vlak een vergelijking te 
maken de situatie van zes jaar geleden is het nog wat 
te vroeg. 

DE hierna volgende lijst is 
dan ook onvolledig, waar
schijnlijk staan er ook nog 

onjuistheden in. 
Toch stippen we even een aan

tal opvallende (zowel in positieve 
als in negatieve zin) uitslagen 
aan. 

Schitterende uitslagen in Affli-
gem, Lennik, Meise, TIelt-Winge 
en Tienen. Ook mooi geskoord in 
Merchtem en Herent,maar met 
als gevolg dat de meerderheden 
daar kantelen in ons nadeel. 
Staus-quo in zetelaantal te Dil-
beek, Kapelle-op-den-Bos en 
Bierbeek, maar daar worden we 
uit de koalitie gezet. Goed stand 
gehouden of zelfs vooruit gegaan 
in Londerzeel, Opwijk en Sint-
Pieters-Leeuw en Haacht, doch 
we blijven er op de oppositieban-
ken zitten. Een schepenambt ek-
stra in Machelen-Diegem en een 
burgemeester in Huldenberg. 
Een domper op de eventuele 
feestvreugede is Zaventem, een 
ferme oplawaal kreeg de Volks
unie in Leuven, ook de terugval in 
Tervuren is jammer. En om te 
illustreren dat niet altijd de win
naars met de prijzen gaan lopen, 
wijzen we op Zemst, daar verliest 
de VU een zetel maar breekt, o.a. 
hierdoor, de historische CVP-
meerderheid In Zemst, en gaat 
met een schepenambt aan de 
haal. Zo ziet U maar, ,,'t kan 
verkeren"... 

Arr. Halle-Vilvoorde 
In Asse verliest de VU 2 van 

haar 5 zetels, ze zat er in de 
oppositie en blijft er zitten. 

In Affligem haalt de VU haar 
slag thuis: de partij haalt er drie 
zetels en gaat een koalitie aan 
met de CVP en de SP. Twee 
schepenambten worden in de 
wacht gesleept waarvan één voor 
Annemie Van De Casteele, lid 
van het partijbstuur. 

In Beersel kwam de Volksunie 
op onder de naam ,,Nieuw", dit 
leverde geen winst op. De lijst 
moet één zetel inleveren, 
,,Nieuw" blijft in de oppositie zit
ten. 

Staatssekretans Jef Valkeniers 
behaalt in Dilbeek met z'n lijst 
,,Volks", ondanks stemmenwinst 
11 zetels, dit is hetzelfde aantal 
als in 1982. Valkeniers verliest 
zijn burgemeesterssjerp: CVP en 
PVV sloten er een koalitie zodat 
,,Volks" er naarde oppositieban-
ken wordt verwezen. 

In Gooik werden slechts twee 
lijsten ingediend. De "Nieuwe 
Centrum Partij" een lijst met VU-
kandidaten moet haar absolute 
meerderheid prijsgeven aan de 
CVP, ze verliest er één zetel (van 
10 naar 9). 

In 1982 behaalde de Volksunie 
4 zetels m Halle, nu kwam de lijst 
op onder de naam ,,Nieuw". De 
lijst,,Nieuw" behaalt 3 zetels, de 
verkozenen zullen oppositie moe
ten voeren. 

In 1982 sloot de Volksunie in 
Kampenhout een koalitie af met 

de CVP. de VU behaalde toen 
drie zetels, twee schepenen en 
een gemeenteraadslid. De VU 
verliest er nu 1 zetel, de CVP 
herovert haar absolute meerder
heid. 

VU-burgemeester Paul Pee
lers van Kapelle-op-den-Bos 
moet zijn sjerp afgeven, spijts het 
behoud van de 4 VU-zetels. De 
SP behaalt daar ondanks stem
menverlies (!) een zetel bij, en op 
die wijze ook de absolute meer
derheid. 

In Lennik versterkt de geza
menlijke CVP-VU-lijst, met op de 
tweede plaats VU-burgemeester 
Etienne Van Vaerenbergh, haar 
meerderheidspositie: ze gaat er 
van 10 naar 11 zetels (6 van de 7 
VU-kandIdaten zijn verkozen I) 
Van Vaerenbergh blijft burge
meester, de VU krijgt nog een 
schepenambt. 

In Liedekerke behoudt de 
Volksunie haar ene zetel, de VU 
blijft er in de oppositie zitten. 

In Londerzeel behoudt de 
Volksunie haar 4 zetels, de CVP 
behoudt de volstrekte meerder
heid.. 

Gejubel in Machelen-Diegem] 
De Volksunie haalt meer stem
men maar blijft op twee zetels 
staan, doch sleept twee schepen-
zetels in de wacht. De VU zet er 
de koalitie van '82 verder met de 
SP, maar de PW mag niet meer 
meedoen. De twee schepenen 
zijn Michel Van Neste (leefmilieu 
en kuituur) en Hilde Anclaux (so
ciale zaken, gezin, jeugd en ont
wikkelingssamenwerking). 

Nog goed nieuws, maar dan uit 
Meise. De VU, met burgemeester 
Frans Kerremans op kop gaat er 
van 22,70% naar 26,19% en 
haalt er 1 zetel bij (van 6 naar 7). 
Er is een koalitie gevormd met de 
PVV, Frans Kerremans blijft bur
gemeester en de VU krijgt twee 
schepenambten. 

Ook in Merchtem boekt de 

Volksunie winst: -i-1 zetel (van 
6,55% naar 11,75%). Toch lig
gen de kaarten In Merchtem nu 
helemaal anders dan in '82, toen 
veroverde de VU er met 1 zetel de 
burgemeesterssjerp, nu behaalt 
de CVP er de volstrekte meerder
heid. 

Lichte stemmenwinst maar een 
zelfde zetelaantal als in 1982 
voor de VU te Opwijk, de CVP-
meerderheid werd niet gebro
ken.. 

In Roosdaal behaalt een een-
heidslijst met VU-steun 10 zetels, 
net met genoeg om de ,,eeuwi
ge" CVP-meerderheid te breken. 

De Volksunie van Sint-Pieters-
Leeuw kwam deze verkiezingen 
op onder de naam ,,Nieuw", dit 
leverde eenzelfde aantal zetels 
op (4) ,,Nieuw" zal oppositie 
moeten bijven voeren tegen de 
CVP-meerderheid. 

Achteruitgang voor de VU in 
Steenokkerzeel, de partij valt er 
terug op 1 zetel en blijft in de 
oppositie zitten.. 

De Volksunie in Vilvoorde heeft 
voor de verkiezingen enorme in
terne problemen gehad (een aan
tal dissidenten waaronder de eni
ge VU-schepen, kandideerden 
op een andere lijst), maar wist de 
schade te beperken. De partij 
komt er van 2 zetels op 1 te staan 
en zal niet opnieuw deelnemen 
aan de koalitie. NoraTommelein, 
voorzitter van de VU-vrouwen en 
lid van het partijbestuur zal in de 
gemeenteraad zetelen. 

Een zware opdoffer krijgt de 
Volksunie in Zaventem, ze ver
liest er 2 van haar 3 zetels. De VU 
verdwijnt uit het schepenkollege, 
de PVV van Francis Vermeiren 
behaalt er de volkstrekte meer
derheid. 

Ook in Zemst gaat de Volks
unie achteruit, ze verliest één 
zetel (van 4 naar 3). Toch werd de 
jarenoude CVP-meerderheid ge
broken, de kristen-demokraten 
gaan nu een koalite aan met de 
VU. Mark Ceenaeme zal het 
schepenambt voor de VU waar
nemen, hij krijgt openbare wer
ken. 

Arr. Leuven 
De VU in Aarschot blijft status 

quo en zal het dus met 1 zetel in 
de oppositie moeten waarmaken. 

(lees door biz. 7) 

Il0 f aeillteitetiieiiieenten 

IN de faclteitengerfieente 
Kr^mnem stonden deïje 
keer twee blokken tegen-

over elkaar: de fijst van de 
fransdofle burgemeester Ma^ 
ricq èn de Vlaamse kartellijst 
„K 88**. De V)aarr>se lijst be« 
naait er S zetels, Oe Vlamin
gen krijgen 1 schepen^^tel. 
De VU-verkox^en (^ „K 
Wt%n ttik Van 8iesen, ar-
rondissewenteel voorzitter 
Halle-Vilvoorde en nieuwko-
mer Erik Willemen. Dhr, &aut-
n>ans gaat afe VU-verkozene 
naar het OCIvlW. 

„tK 2000" de kartelli|&t wet 
VU-kandIdaten in Link^m&k 
vertieet één zetel, de lijst valt 
er terug op 3 zet^s. £én zetel 
gaat naar VU-kandklaat Jan 
tonders, m^ir deze zou naar 
het OCyW gaan. JakHen Van 

Leilendaei-Sendrunï ^U) is 
rêohtstreekis verkozen tn het 
OCMW. 

De Vlaamse Hist in Wemmet 
verliest een zetel (van è naar 
7), De Vlamingen bekomen i 
scftepenzetel, een tweede 
schepenzetel haalt de lij^t op 
een paar stemmen na net niet 
De VU«kand«iaten deden èet 
op deze ll|3t goed: harde wer
ker van het eerste «ur, Stan 
Philips, zal voortaan niet meer 
alleen als VU'er in de Wem-
melse gemeenteraad ssetelen, 
Jan Verhassett I& de ^de vu-
verkozene. 

in Wezembemk-Oppsm, ver
liest de Vlaanïse l|st O.W.O 
eveneens een zet^, maar 
krijgt wel een schepenzetel. 1 
VU-verkoisene op deze lijst: 
FSohard Peeters. 
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•W^f 
Hetzelfde kan gezegd worden 

van de gemeente Bertem, on
danks lichte vooruitgang in stem
menaantal wordt geen zetel bij
gehaald. 

In Bierbeek handhaaft de 
Volksunie haar positie wat aantal 
zetels betreft maar wordt ze wel 
uit de koalitie gesloten. 

In Boortmeerbeek verliest de 
VU 1 zetel (van 2 naar 1). 

Ook in Diest gaat de VU met 1 
zetel achteruit maar de partij zal 
er deelnemen aan de koalitie. 

In de gemeente Glabbeek haalt 
de lijst „Gemeentebelangen" 
met VU steun geen zetel. 

In Haacht boekt de VU forse 
stemmenwinst. Dit resulteert in 
een ekstra zetel (van 1 naar 2), 
toch zal de Haachtse VU zes jaar 
keiharde oppositie moeten voe
ren. 

In Herent, de gemeente waar 
Europarlementslid Willy Kuijpers 
schepen is doet de VU het goed, 
ze gaat van 7 naar 8 zetels. Toch 
wordt de VU uit de koalitie ge
wipt. 

De Volksunie haalt geen zetel 
in Hoegaarder), in '82 was dit 
evenmin het geval. 

In Huldenberg wordt de enige 
VU-verkozene burgemeester, de 
gelukkige is Jos Trappeniers die 
er al jarenlang in de gemeente
raad zetelt. 

Minder goed is de uitslag in 
Keerbergen de VU verliest 1 van 
haar 2 zetels. 

In Kortenaken haalt geen enke
le VU-kandidaat op de lijst "Ge
meentebelangen" een zetel, 
maar het voorzitterschap van het 
OCI\/lW zou aan de VU toeko
men. 

In Kortenberg verliest de VU 1 
zetel maar de koalite zou onge
wijzigd blijven (PVV-SP-VU). 

Rake klappen krijgt de Volksu-
ne in Leuven, ze valt er terug op 2 
zetels (5 in 1982) en blijft op de 
oppositiebanken zitten. 

In Oud-Heverlee wint de VU 
stemmen bij maar behoudt het
zelfde aantal zetels als in '82. 

Op de lijst,,Eendracht" in Rot
selaar werden 2 VU-kandidaten 
verkozen (dat is 1 zetel winst 
tegenover '82 toen de VU apart 
opkwam). 

Ook spijtig is de terugval in 
Scherpenheuvel-Zichem waar de 
VU in oppositie zat: de partij 
verliest er haar 2 zetels. 

? ',!!V.-J!jj'ij?,, 

VU-Affligem tn bestuur 

Loon naar werken 
//} Afftigem komt de Vofkmnm, na zes jaar 

opposHie, opnieuw 'm het schepenkoffege. Ion-
éag&vönd werd immem een akkoord bereikt 
tassen VU, CVP en SP, 

H \ 

| i T ^ektaScularre vc 
i<rtgsf^«ltaat -van 
VU, ^\m v«s 4Ö % 

!w®e raasfe^e^, wérd daarr 
len voite !>eltitwf>d, %{sef kei! 
ook het m%$m vaa gewe 
msém m toeffOmsSg ee 
scfe^gn Aftnemie ¥as # c 
teste. 2Sj'bracht'haaf «t«mrr 
«M«f op 719, m^r <jaf» M c 
béte van vorige ksön 

WU i Zes jaar ééa^veoöws 
{>0sHle: een p^t\Q^ van wa 
ten of V8(i weft»» 1m^ een 
faeleiel voor m 9 Oktoljer? 

A. Van de Casleete; „i^s 
oppostüe was $0n inWesèsa 
$oms herd», leer$&ho0i We •' 
bert zek^ ffM ti}dzs$m €^w, 
0p é& kans di& m m krqt 
ffftegëfKteel &r t$ t&fd mwe 
npms dm zs$ jmf k0fldm 
niet attem mn sietk pr-^ar 
opbanwm vGoreeir VU-Meic 
mw. öak, m voorsi m^tkht, \ 
dm vmiê fife opposftte go' 
punten gescoord: de werkio^ 
b&g0iMing was orts initiatief 
vmrbmlé Wil hebben het ve 
tegen de vèiMstbetasting 
gmg gebfsattt, waar op een 
pê&td&genbSkde fieieMtim 
p&tSfek rmé dr$mde, W§ mr 
den op da verkmrsveHighi 
vooral m&t de opmstefüng 
een nieuwe oprit &$^ d& ë40 
het VQormtzidit, Mei deze en 
deremÊiatlemB hebl^n we i/o 
durend korttakt gehomleit mei 
bemikifig. Ik detik w$t dM i 

Nog slecht nieuws, in Tervuren 
verliest de VU 3 van haar 6 ze
tels. De CVP behaalt er de vol
strekte meerderheid. 

Vreugde in Tielt-Wmge, waar 
de Volksunie na jarenlang hard 
werken een welverdiende zetel 
behaalt. 

Ook een mooi resultaat voor de 
Volksunie van Tienen: stemmen
winst (van 8,91% naar 10,42%) 
en een zetel bij (van 2 naar 3). De 
koalitie SP-VSD-VU blijft ongewij
zigd. 

De Brusselse 19 
Zeker t l Vlamingeii In die 

setieiienkolletes 
>eq m^ <tè Vtaamss yitsïag in de 
mt im te «vatoren. 

^ m t v©rkoï«nen *n Brass 
we. 

d maar het zetetaam 
-i ?ete:f m\ flfet gehai 

nmen dan het i-

was ttmi 

iché-
J4(jSt 
3tde 

duideUjks bëianing 
ir werking in m 
^"''^'•aad." 

9 var» een 
te? 
'S $uk-

i 

zouden kannen marmaken. De 
uft$kg vdn é& v$fkmzingen mmk' 
te dit niet gemakk^jk, maaf toch, 
0rmeen nrewderfimd gevonden 
vodr een niemi bektld. De eerste 
konkr^e kon^km taesen de 
köatftiepmmr$ zip zeer positief. 
Het IS vooraide mtomJWgemop 
rtmm wegen ta pimimn ée 
deze kmfkia ixtn^. Af9 ied^zich 
mn de getmakte Mspmken houdt 
Éeikpersooniifk^^mptiMetiim, 
Met de W mlfm we kptisekwent 
onze houdir^ doottrekkm: het 
pr<}gramma m om ge^mi 
woord pfmssrt." 

WM: Welke Is <le pOSSIe vau 
de m 'm des» taafitlet Um^ 
of groeikiarsseR? 

A. Van <te Casleetei „Een 
shjf i$ het in geen ge\mf. De 
sefi twee schepenmandaten, 

^nime Werken m Vsf-
>pn wfj gekoian vmt 

andemip,4wgdr 
•in Ettismapatie. 

voetpaden 

m vcïi er van ft *jfx^ri\tA4-i\JC: 

ten V0S0 km beween tn deze 
kcmMe." 

WUi AiaigsB» is één van tte 
VU-ftdrtpanlen In Hallê VJIvoor-
<*&. Kan er een tes worden ge-
l»i|(tcen vaar ander« afdeHn^en 
»ti tnandÉteirlsseB? 

A. Van <te Ctóteete; „Be ise 
die tilt onze sttaatm kan getrokken 
worden m dm sommige afdeürt-
gen m rmndaiêmss^n tmsschien 
hö^ kém gaven is éat wpositte-
wefking ook dmkbmr kan zip. 
Vdoral hm „samm" werken is 
vMt beJang. ffSer bi^ trotmem 
$teeds i^imiw dat wasr er inter-
m$panmngefiz^n, da WarMei-
mtboett." 

W14: Vroawea Ja de politie 
woRlen v a ^ minder m sérfeux 
y^emmeti, U 1$ èef i3se|^teei(i 
van Vö-Ainigera. 8aw|s van hef 
t^^ndeef? 

A. Van de t^steele; Jk ben 
het niet hefermat eens mat u» 
vraag. Vfpumn die een mandm 
bekieden in de fxmiek vmdm 
Rteestat péi m éêrieax genomn. 
Op d$t viak heb ik in Amgem 
nooit fuoUemen geiend, noch m 
mipe^en vu-bostmr— waar de 
<^ouwan tmsm>s^»edver^gBfh 
wodrdïgd zip — moti if} de ge
meenteraad zeff. Vrouwen knjgen 
minder makksSfic &$rt mandaat, 
enerzijds omd^ ze zich rtünder 
kandidaai steden, 0neietÉps om-
é^ ze minder goede pkatsenkri}-

* gen, Zoiartgvmnt^ met velen zijn 
is het de t^k van^sp^^aom 
daaram te werkm. Ik heb trau' 
wens ervaren d$t p afe wouw 
gem&fée^fer wnkre vrouwen 
Hm overheden om bastwMfmtk-
Hes bp zich te rtemm of zsch 
kmtfidaat te s/eie». A<;ht vm de 
eenerftwintig katrdkiatm (^ mm 
WS}$t warm vitmwen. Èf ?̂et>-
ben sttemaat mn befwoditke ${X>-, 
re behaald. Aigemem ép er een 
kwart meer vrottwen in de ge-
meemeradm verkozen en dat is 
zeker de eerete, beiangrijke stsep 
naar em evenwichtige ver<p-
hnq " 

Provincie Limburg 

VU ondanks 
winst naar oppositie 

De toestand in Limburg blijft hier en daar nog wat 
onoverzichtelijk. De VU komt in verschillende ge
meenten onder een andere naam op of trad toe tot 
kartellijsten. Een vergelijking met de resultaten van 6 
jaar terug is daardoor niet zo eenvoudig. 

Toch vallen er een aantal trends te bespeuren. 
Een eerste opmerkelijk feit is dat van de VU-
burgervaders waarschijnlijk alleen Jaak Gabriels zijn 
sjerp behoudt. Ondanks zetelwinst zullen Jos Truy-
en, Willy Putzeijs en Johan Sauwens het burge
meestersschap moeten afgeven. Theo Schoofs ver
liest in Kinrooi een zetel en meteen ook zijn sjerp, net 
als Jaak Vandenwijngaert in Heusden-Zolder. 

E Volksunie of duidelijk 
door de Volksunie ge
steunde lijsten doen tel

kens met 2 schepenen hun intre
de in de schepenkolleges van 
Borgloon, Zonhoven en Maasme-
chelen, maar worden naar de 
oppositie verwezen in As, Halen, 
Heusden-Zolder, Lummen, Kin
rooi, Lommei, Overpelt en Bilzen. 
In Beringen, Herk-de-Stad, Tes-
senderlo, Houthalen-Helchteren, 
Maaseik en Riemst blijven VU- of 

door de VU gesteunde lijsten 
mee besturen. In Bree behoudt 
de lijst Verjonging van Jaak Ga
briels de absolute meerderheid. 

Arrondissement 
Hasselt 

In As behaalde de VU-lijst 
Truyen 2 zetels winst en komt 
daardoor op een totaal van 8 
(46,11 %). Dat is er slechts één te 

kort voor de absolute meerder
heid. Burgemeester Jos Truyen 
kreeg 1.297 stemmen achter zijn 
naam. Een koalitie van SP en 
CVP wijst Truyen echter naar de 
oppositie. 

De VU-verruimIngslijst Nieuw 
verliest in Beringen 2 zetels. 
Nieuw sloot een t>estuursakkoord 
met de CVP en brengt met Betty 
Buys en Piet Joosten 2 nieuwko
mers in het schepenkollege. 

In Diepenbeek verwierf de 
CVP de absolute meerderheid. 
De Diepenbeekse Volkspartij, 
een lijst met VU-steun, viel van 10 
naar 5 zetels terug. 

De Volksunie van Genl< kreeg 
zware klappen te verwerken. De 
lijst die aangevoerd werd door 
senator Rik Vandekerckhove valt 
er van 8 naar 3 zetels terug. De 
VU-scheurlijst Genk '88 behaal
de 5 zetels. De CVP verstevigt er 
haar absolute meerderheid. 

In Halen verliest de door de VU 
gesteunde lijst Nieuw één zetel 
en behoudt nog één gemeente-

(lees door biz. 8) 
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raadslid. Halen zal geregeerd 
worden door een CVP-SP-koali-
tie. 

In Ham, waar de VU onder 
eigen naam opkwam, slaagde 
men er met een onvolledige lijst 
niet in om een zetel te behalen. 
De PVV behaalt 40% van de 
stemmen en gaat scheep met de 
SP. 

Ook in Hasselt verliest de 
Volksunie 2 zetels. De VU be
houdt nog één zetel in de Has
seltse gemeenteraad. Louis Rop-
pe wordt burgemeester van een 
CVP-PVV-koalitie. 

In Herk-de-Stad verdubbelde 
de VU-iijst Nieuw haar zetelaan
tal tot 4. Senator Appeltans haalt 
er bijna 1.000 stemmen. De CVP 
valt er van 10 naar 5 zetels. 
Nieuw heeft er een koalitie afge
sloten met de SP en sleept er 2 
schepenen uit de wacht. Na 3 
jaar komt daar nog een derde VU-
schepen bij. 

De door de VU gesteunde lijst 
Nieuw viel in Heusden-Zolder 
van 11 zetels terug op 10. Nieuw 
behaalde net geen 30% van de 
stemmen. Naast lijsttrekker Jaak 
Vandenwijngaert (2.387) behaal
den ook Tony Beerten (1.654), 
Simonne Janssens-Vanoppen en 
Frans Vanstipelen meer dan 
1.000 stemmen. Een CVP-SP-
koalitie zet Nieuw echter buiten
spel. 

De VU-lijst Ruim in Lummen 
won 1 zetel en komt daarmee op 
een totaal van 4. CVP en PVV 
sloten een bestuursakkoord en 
duwen VU-burgemeester Put-
zeijs daarmee naar de oppositie. 

Opglabbeek-Vooruit, de plaat
selijke CVP-scheurlijst met VU-
steun van Opglabbeek doet met 
7 raadsleden haar intrede in de 
gemeenteraad. De CVP krijgt 
met 5 zetels verlies zware klap
pen, maar behoudt haar absolute 
meerderheid. 

In Sint-Truiden behaalde de 
Volksunie één zetel. De CVP wint 
er de absolute meerderheid. De 
monsterskore van burgemeester 
Cleeren (7.579 stemmen) is daar 
niet vreemd aan. 

In Tessenderio moet de Volk
sunielijst Volksbelangen één ze
tel inleveren en behoudt daar 2 
verkozenen. Er werd een be
stuursakkoord afgesloten tussen 
CVP, KBG en VB. De 2 VB-
verkozenen belanden in het 
schepenkollege. 

De VU-lijst Nieuw in Zonho
ven, die in '82 samen met de 
PVV opkwam, behaalde 3 zetels 
in de gemeenteraad. Nieuw 
loodst 2 schepenen in een meer
derheid met CVP en SP tegen de 

ï PDB scheert 
hoge toppen 

- De Partei der Oeutschspra-
.̂chige BeJgier (PDB) heeft het 

^ j« Outts Oost-Bejgië besHst 
; f»Jet siechl gedaan. 
I Slechts in Sankt'Vith wer-
lïléntwee zetels prijsgegeven, 
'rmaar de stad zal door een 
, koaütle met de kristendemo-
.̂Kralen en de PDB bestuurd 

Iwörden, Ir? Eupm werden 4 
î;steles behaald, en Amef en 

iSMngen jcregen respektieve-
H|k 1 en 2 PDB-zete» bi|. De 

, ttoogste score werd vté be-
xhaald In BütaöMmch, Daar 
'behaalt de Pm fielsf 69 % 
van de stemmer» en 12 vm de 
iS zetelt. Men kan dtis ven 
een flink sokses spreken voor 
onze kleine maar dappere 

> zusterpartij! 

PVV, die onder eigen naam op
kwam en meteen 11 zetels won. 

In Zutendaal verloor de CVP 2 
zetels maar behoudt nipt de ab
solute meerderheid met 9 zetels 
tegenover 8 voor de Zutendaalse 
Volkspartij, een kartellijst van de 
oppositiepartijen. 

Arrondissement 
Maaseik 

De VU-getinte lijst Bocholt-
Kaulille 2000 behaalde in Bo-
cholt 29,3% van de stemmen, 
goed voor 6 zetels (-1). Jos Drie
sen en Jos Caessens halen elk 
meer dan 1.000 stemmen. Dit 
kon echter met verhinderen dat 
de CVP haar absolute meerder
heid verstevigt. 

Jaak Gabriels wist in Bree met 
16 zetels van de 23 en bijna 58% 
van de stemmen de absolute 
meerderheid te behouden. 
46,30% van de kiezers uit Bree 
gaven hun stem aan de VU-voor-
zitter. Daarmee staat Jaak Ga
briels op de eerste plaats in de 
Limburgse kies-hitlijst. 

Goed nieuws ook uit Dilsen-
Stokkem, waar de VU onder ei
gen naam 5 zetels binnenrijft 
(-1-1). CVP en SP blijven er in het 
schepenkollege zetelen. 

In Hamont-Achel behaalde de 
kartellijst Nieuwe Christen-De-
mokraten, met steun van de VU 5 
zetels, genoeg om de absolute 
CVP-meerderheid aan te tasten 
maar onvoldoende om ze te door
breken. 

De VU slaagde er wegens in
terne ruzies in Hechtel-Eksel 
niet in een zetel te behalen. De 
CVP versterkt er haar absolute 
meerderheid. 

In Houthalen-Helchteren 
bleef de VU status quo met 2 
zetels. Volgens de laatste berich
ten wordt de koalitie van SP, VU 
en Nieuw voortgezet, maar ver
mits de VU niet meer nodig is om 
een meerderheid te bereiken, 
moet ze haar schepenzetel inle
veren. 

Gemeentebelangen Kinrooi, 
de kartellijst waar de VU aan 
deelneemt verloor in Kinrooi één 
zetel. Burgemeester Theo 
Behoofs haalt 2.071 stemmen, 
dat zijn er bijna 1.000 meer dan 
zijn dichtste rivaal. Deze fantasti
sche uitslag voor Theo Schoofs 
doet hem echter de sjerp niet 
behouden. De CVP wint immers 
één zetel en behaalt de absolute 
meerderheid. 

In Lommei verliest de VU haar 
derde zetel. SP en PVV vormen 
er de meerderheid en wippen er 
de VU-CVP-koalitie. Louis Van 
Velthoven wordt met 4.704 stem
men de nieuwe burgemeester. 

De VU-VB-lijst haalde in Maas
eik 4 zetels. De VU-VB sloot een 
koalitie met de CVP. De VU-VB 
verwierf drie schepenzetels (-i-1) 
in het nieuwe kollege. Ghislain 
Vermassen, die 3.706 stemmen 
behaalde en de SP van 4 naar 10 
zetels leidde, belandt op de oppo-
sitiebanken. 

In Meeuwen-Gruitrode kon de 
VU-lijst Jong een lichte procen
tuele vooruitgang niet in zetel
winst omzetten. Jong bleef met 5 
zetels ter plaatse trappelen. De 
CVP behoudt er nipt de absolute 
meerderheid met 44% van de 
stemmen. 

De Volksunie van Neerpelt zag 
haar zetelaantal gehalveerd wor
den tot 2. De CVP van Lambert 
Kelchtermans behoudt er de ab
solute meerderheid. 

m 
De redakUe heeft gepoogd 
een zo ruim mogeliik 
overzicht te geven van de 
vu-uitslagen in alle 
Vlaamse gemeenten. Omdat 
niet alle bestuursakkoorden 
woensdagmorgen bekend 
waren is net overzicht niet 
helemaal volledig. Wij 
verontschuldigen ons 
daarvoor. Mogen wij de 
plaatselijke 
verantwoordelijken 
verzoeken ons van nieuwe 
feiten en/of wijzigingen op 
de hoogte IfJuMiden. 

OVP, de VU-lijst van Overpelt 
zakte ondanks de 917 stemmen 
voor lijstaanvoerder Jef Van Bree 
van 4 naar 3 zetels. De CVP 
behaalt er de absolute meerder
heid onder leiding van Karel Pinx-
ten, die 3.464 stemmen binnen
rijft. De VU moet naar de opposi
tie. 

De lijst Nieuw in Peer moest 
één zetel prijsgeven tegenover 6 
jaar terug, toen nog onder VU 
opgekomen werd. Met 5 gemeen
teraadsleden moet de ploeg van 
Guido Maes, die met 1.151 stem
men een prachtresultaat behaal
de, nu opboksen tegen een CVP-
meerderheid die dankzij de 3.110 
stemmen van Theo Kelchter
mans versterkt uit de kiesstrijd 
kwam. 

WIJ: Had U voelen aankomen 
dat de andere partijen U buiten
spel zouden zetten? 

Johan Sauwens: ,,Eerlijk ge
zegd wel. We voelden duidelijk 
dat er iets op til was. Maar ver
mits wij met iedereen in zee kon
den gaan bleef de hoop bestaan 
dat we ons beleid konden verder
zetten." 

WIJ: Hoe reageert de kiezer 
in Bilzen op dit monsterver
bond? 

Johan Sauwens: ,,Wat we 
hier nu meemaken is ongelofelijk. 
De mensen vragen me waarom 
ze eigenlijk nog moeten stem
men. PVV- en CVP-kiezers kwa
men me vertellen dat ze welis
waar niet voor Nieuw gestemd 
hebben maar toch Johan Sau
wens als burgemeester wilden 
behouden. Ik ben er zeker van 
dat als er nu opnieuw verkiezin
gen georganiseerd zouden wor
den, wij de absolute meerderheid 
zouden behalen. 

Wij hebben Bilzen op een voor
treffelijke wijze bestuurd en nu 
moet door deze partijpolitieke be
rekening al de rest wijken. Vooral 

Arrondissement 
Tongeren 

Burgemeester Johan Sauwens 
van Bilzen, goed voor 5.022 voor
keurstemmen, slaagde erin met 
Nieuw nog 3 zetels winst te boe
ken. Een monsterverbond' van 
SP, PVV en CVP tegen 36,3% 
van de kiezers zet de grote win
naar van de verkiezingen echter 
buitenspel. 

VCD, de kartellijst waar ook de 
VU aan deelneemt, behield in 
Borgloon haar 3 zetels. Er werd 
een koalitie afgesloten met de 
PVV. Voor VCD zullen Justin Ory 
en Charly Missotten in het sche
penkollege zetelen. 

Het Algemeen Belang, de VU-
lijst in Hoeselt, verloor 3 zetels 
van de 11 en speelt haar absolute 
meerderheid kwijt. PVV en CVP 
sloten er een bestuursakkoord en 
verbannen er de lijst van Jean 
Duelen, met partijgenote P. Boe-
len-Hellinx de enige Hoeselte-
naars die meer dan 1.000 stem
men achter hun naam krijgen 
naar de oppositie. 

De Gemeentebelangen van 
Kortessem, een lokale lijst met 
VU-steun, behouden 9 zetels 
maar verliezen de absolute meer
derheid door een uitbreiding van 
het zetelaantal. Een monsterver
bond van SP, CVP en PVV ver
wijst GB naar de oppositie. 

In Lanaken verliest CFP, een 
lijst met VU-steun, 2 zetels en valt 

Johan Sauwens geen burge
meester meer 

op 4 terug. De CVP behoudt zijn 
absolute meerderheid. 

In Maasmechelen doet de VU 
met Frans Meyers en Jef Al-
brechts haar intrede in het sche
penkollege. Een koalitie van SP, 
VU, PVV en DUIM wijst de CDVP 
naar de oppositie. 

De VU-lijst Nieuw in Riemst 
behaalde een mooi resultaat met 
4 Nieuw-elingen in de gemeente
raad. Lijstaanvoerder Jan Peu-
mans haalt er 1.397 stemmen, 
het hoogste aantal over alle par
tijen heen. Nieuw zet met SP en 
PVV de anti-CVP-meerderheid 
verder en brengt haar schepe-
naantal op 2. 

Goed nieuws uit Voeren, waar 
de Vlaamse lijst Voerbelangen 
een zetel van Retour a Liège 
afsnoepte. Huub Broers wordt 
tweede schepen en Walpot zal de 
fraktie Voerbelangen in de ge
meenteraad leiden. 

Korrekties 
Limburg 

Ter elfder ure bereikte ons het 
bericht dat Jos Truyen uiteinde
lijk toch burgemeester blijft in As 
en dat de Gemeentebelangen 
van Nieuwerkerken, een lijst met 
VU-steun, 2 zetels wint en de 
koalitie met de SP verderzet on
der het burgemeestersschap van 
Dr. Germeys. 

dat doet de burger uit Bilzen 
walgen." 

WIJ: Kan de nieuwe meerder
heid zich nu aan een keiharde 
oppositie verwachten? 

Johan Sauwens: ,Jn een de-
mok rat ie is een goede oppositie 
zeer belangrijk, onaf gezien wie er 
in de meerderheid zit. Wij zijn van 
plan keihard te werken om onze 
terugkeer mogelijk te maken. 

Want wat ik aan deze situatie 
vooral jammer vind is dat wij 6 
jaar gebouwd hebben aan deze 
gemeente en ons werk nu niet 
kunnen afmaken." 

WIJ: Als U straks geen bur
gemeester bent zal uw leven er 
ongetwijfeld wat minder druk 
gaan uitzien. Hoe denkt U die 
tijd te gaan opvullen? Hier en 
daar wordt uw naam genoemd 
als de nieuwe VU-minister voor 
de Vlaamse regering. Uw reak-
tie? 

Johan Sauwens: ,,Iedereen 
weet dat ik niet gewoon ben om 
stil te blijven zitten. Als volksver
tegenwoordiger kan ik voor de 
provincie Limburg nog heel wat 
werk verzetten. 

En na de globaal wat tegenval
lende resultaten van de VU bij de 
gemeenteraadsverkiezingen 
moet VU-voorzitter Gabriels een 
kombattieve minister voor de 
Vlaamse regering aanduiden. In 
Bilzen hebben de gemeente
raadsverkiezingen bewezen dat 
we kunnen besturen met de nodi
ge slagkracht. Ik ben dus kandi
daat." 

Johan Sauwens (Bilzen): 

„De kiezer staat 
voor schut" 

In Bilzen wint de lijst Nieuw 3 zetels maar wordt 
door een verbond van alle andere partijen naar de 
oppositie verwezen. Burgemeester-volksvertegen
woordiger Johan Sauwens haalde op zijn eentje 
meer dan 5.000 stemmen, volksvertegenwoordiger 
Frieda Brepoels haalde er bijna 3.000. 
We peilden naar een reaktie bij de Bilzense burge
meester. k»A^m. 
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Provincie Oost-Vlaanderen: 

Sterke uitschieters 
verdoezelen neerwaartse trend niet 

In de provincie Oost-Vlaanderen moest de VU vrij zwaar inleveren. De 
onverwacht grote vooruitgang van 1982, in het zog van de parlementsverkiezin
gen van het jaar voordien, werd opnieuw afgeroomd. In 23 gemeenten leden de 
zuivere VU-lijsten een verlies, zij handhaafden zich of wonnen in 16 andere 
gemeenten. Ook de plaatselijke lijsten met VU-inbreng deden het over het 
algemeen minder goed. 

De grote Oostvlaamse overwinnaar is zonder enige twijfel de CVP. In meer 
dan eenderde van de gemeenten heeft ze niet langer een koalitiepartner nodig, 
ze bezet dan ook zo'n 43 % van de gemeenteraadszetels. 

DE uitschieter van formaat 
— we starten dus bij het 
goede nieuws — is het 

Kruibeke van burgemeester An-
toine Denert. In één rul< verdub
belde hij het VU-percentage tot 
52 %, goed voor 14 zetels en een 
volstrekte meerderheid. 

Arr. Sint-Niklaas 
Voor het overige wisten ook 

Sint-Gillis-Waas en Stekene goed 
stand te houden tegen de CVP-
pletrol. in de eerste gemeente 
werd afgehaakt van de lijst Ge
meentebelangen en als VU met
een 16,5 % (4 zetels) gescoord. 
Te Stekene bleef men wel „Ge
meentebelangen" promoten, wat 
tot een status quo van 9 zetels 
leidde. 

Minder gunstig verging het de 
VU in Beveren, waar één zetel 
van de 6 diende prijsgegeven, en 
in Temse waar slechts één van 
de 3 mandaten kon gered wor
den. Nog pijnlijker liep het af in 
Lokeren: de enige VU-zetel ver
dween. 

Rest dan de stad Sint-Niklaas 
zelf. Ook hier verloor de VU 2 
mandaten. Toch zal ze opnieuw 
bestuursverantwoordelijkheid op
nemen. De CVP-VU koalitie 
wordt wel een PVV-SP-VU bond
genootschap met 2 schepenen 
en het OCMW-voorzitterschap 
voor de VU. 

Arr. Aalst 
Het arrondissement Aalst biedt 

helaas geen uitschieter om mee 
te pronken. Er werd wel stand 
gehouden te Denderleeuw (2 ze
tels), te Haaltert (2 zetels) en te 
Geraardsbergen (1 zetel). 

Minder goed scoorde de VU in 
de stad Aalst. Daar diende een 
terugval met 6 % genoteerd, van 
7 naar 4 zetels. Erpe-Mere wist 
ondanks alles nog meer dan de 
meubels te redden. Slechts 1 
mandaat van de 4 ging verloren. 
In Herzele viel eveneens een ze
tel uit de boot, en in Lede werd de 
viermansfraktie herleid to één en
kele VU-verkozene. 

De stevige Ninoofse kampanje 
ten spijt kon ook daar de neder
laag niet gemeden worden. De 
ploeg van Willy De Saeger ver
loor een zetel, maar wist samen 
met SP en PVV een koalitie op te 
zetten. Willy De Saeger zelf zal 
het schepenambt van Openbare 
Werken opnemen. 

In Zottegem tot slot verloor het 
kartel VOP met o.m. minister/^n-
dré Geens wel van zijn elektorale 
pluimen, maar ook hier wordt ver
der bestuursverantwoordelijk
heid opgenomen in een gewijzig
de koalitie met CVP. 

Arr. Oudenaarde 
Wat onvenwacht geeft het ar

rondissement Oudenaarde enige 
lichtstralen te zien. Het beste 
nieuws komt uit Kluisbergen: Fi-
lip Willequet woró\ er burgemees
ter. Opnieuw versterkte de VU de 
lijst Gemeentebelangen, een kar
tel met SP en PW. De lijst haalde 
het van de CVP: 10 tegen 7. 
Willequet scoorde vanop de der
de plaats 1162 voorkeurstem
men, goed voor het burgemees
terschap. 

In Oudenaarde zelf steunde de 
VU de lijst 4 X OK van gewezen 
CVP-kamerlid Jan Verroken. Vier 
zetels werden in de wacht ge
sleept, waarvan 1 voor uittredend 
VU-raadslid Frans Van den Hee-
de. Verder wist de VU in Brakel 
een status quo te behouden (1 
zetel), en in Wortegem-Petegem 
bracht de Centrumlijst een VU'er 
naar de raad. Te Zingem haalde 
de VU geen verkozene op de 
kartellijst met de PVV. Evenzo 
geschiedde te Zwalm, maar dan 
wel op een kartel Volksbelangen 
met de CVP. 

Arr. Dendermonde 
Ook in het arrondissement 

Dendermonde kunnen we met 
goed nieuws aanvangen. Meer 
bepaald vanuit Zele waar de lijst 
ZB Zele van burgemeester Jef De 
Bruyne steeg van 38 % tot bijna 
44 %, en meteen 12 verkozenen 
telt. 

Even goed liep het te Weiteren. 
De jonge VU-ploeg slaagde erin 
haar zetelaantal van 2 aan te 
dikken tot 6. Treffelijk scoorde de 
VU eveneens te Hamme onder 
leiding van senator Walter Pee
lers: van 1 zetel naar 3, terwijl in 
Lebbeke de 3 zetels werden vei
lig gesteld. Buggenhout kwam 
opnieuw via een Gemeentebelan-
genlijst op. Twee VU'ers werden 
verkozen. 

Laarne beheield zijn ene VU-
zetel maar zowel in de stad Den-
dermonde als te Berlare, Waas
munster en Wichelen diende ter
rein prijsgegeven. In Dendermon
de zal het VU-kwartet in de ge
meenteraad een lid minder tellen, 
in Waasmunster en Wichelen gin
gen 2 van de 3 zetels verloren en 
in Berlare vielen de 2 VU-manda-
ten allebei weg. 

Arr= Gent 
In het arrondissement Gent is 

de toestand na 9 oktober verre 
van rooskleurig. Het aantal vol
strekte CVP-meerderheden is er 
overigens het sterkst toegeno
men. Zo ondermeer te Assenede, 
Kaprijke, Maldegem, Aalter, 

Deinze, Lochristi, Lovendegem, 
Melle, Nevele, Oosterzele, Wach-
tebeke, Zomergem en Zulte. In al 
deze gemeenten kwam de VU 
met wisselend sukses uit de 
stembusslag: licht stemmenver
lies maar toch een zetel minder 
dan de 3 van 1982 in Assenede; 
een zetel winst in Kaprijke maar 
onvoldoende om de CVP te drei
gen ; behoud van de ene zetel te 
Maldegem; vrij zware terugval 
met 2 zetels van de 6 in Aalter; 

stevige winst in Deinze waar de 
VU-eenzaat het gezelschap van 2 
nieuw-verkozenen krijgt; pijnlijke 
afstraffing in Lochristi waar de 2 
VU-mandaten kapseisten; be
houd van een zetel in Lovende
gem ; felle achteruitgang met 7 % 
en 2 zetels in Melle; even veel 
zetelverles te Nevele; geen VU-
verkozene op de Gemeentebe-
langenlijst van Oosterzele; halve
ring van het percentage en 2 
zetels minder in Wachtebeke; 
nog een mandaat van de 3 in 
Zomergem en een zetel te Zulte. 

Licht stemmenverlies leed al
gemeen sekretaris Paul Van 
Grembergen in Evergem. Het 
kostte helaas nipt een zetel, en 
ook nu blijft de toch nog 9 men
sen tellende fraktie in de opposi
tie gedrongen. In Gavere dan 
weer kwam de VU net 4 stemmen 
te kort voor een eerste zetel, 
terwijl De Pinte en Moerbeke de 
ene VU-zetel wisten te behou
den. In Waarschoot deed de VU 

het helemaal niet slecht mt de 
lijst Waarschootse Gemeentebe
langen. Vijf zetels werden bin
nengerijfd. 

In de stad Gent kreeg de VU 
een zware opdoffer. De VU-frak-
tie van zes werd gehalveerd. Een 
slechte score diende ook te Des-
telbergen vastgesteld. Ondanks 
de bestuursdeelnam gingen 3 
van de 5 mandaten teloor. 

Senator Bob Van Hooland kon 
in Sint-Martens-Latem, niette
genstaande het verlies van 1 ze
tel, de volstrekte meerderheid 
staande houden. Prachtig scoor
de de VU van Paul Martens in 
Merelbeke. De 5 zetels bleven er 
intakt en PV, SP en VU zetten 
hun koalitie voort. 

Een nieuwe VU-bestuursdeel-
name moet gemeld te Eekio, Hier 
vormden Agaiev, PVV, SP en VU 
blok tegen de CVP. De enige VU-
verkozene, Jaak De Munck, 
wordt er schepen. 

Burgemeester Antoine Denert: 

„Amore, more, ore, re 
servantur amititiae" 

Antoine Denert klink 
als een over-gelukkig 
man. Je zou overigens 
voor minder. Als VU-bur-
gemeester een volstrek
te meerderheid halen... 
En dat op een ogenblik 
dat de partij het elder 
zwaar te verduren krijgt. 

AAR van verbazing was 
bij de Kruibeeks burge
meester eigenlijk weinig 

te bespeuren. 

A. Denert: ,,lk verwachtte dit. 
Voor mij waren deze verkiezin
gen een test: hoe reageert de 
burger op goede politiek ? En met 
goeie politiek bedoel ik, vanuit 
het volksnationalisme zorg dra
gen voor gans het volk, voor alle 
inwoners van Kruibeke, en ook 
voor elke burger individueel. De 
mensen hebben op deze politiek 
— de lieve mensen-politiek — erg 
goed gereageerd. Vergeet im
mers niet dat dit erg gevoelsma
tig is. Was ik niet gelukt, dan had 
ik alle mensen opgezocht. Niet 
dat ik van idee zou veranderen, 
wel dat ik zou moeten sleutelen 
aan mijn werkmetode om de 
mensen tot meer ontvankelijk
heid te bewegen." 

WIJ: Rijst dan uiteraard de 
vraag of een lieve mensen-poli
tiek wel van deze tijd is, een vrij 
harde en nogal materialistische 
tijd. 

A. Denert: ,,Let wel, ik meen 
dit. Ik houd echt van de mensen. 
Het is juist dat dit vandaag moei
lijk onder woorden wordt ge
bracht. Dat veigi moed. De men
sen zijn zo — zeg maar — mens
vreemd, haast apatisch ten op
zichte van elkaar Ze spreken niet 
meer over Jan, Jef, Marie of Jo
sephine. Het gaat nu over die 
man of madam van de zoveelste 
verdieping. 

Ongekunsteldheid, dat is het 
wat onbreekt. Lieve mensen-poli
tiek is een zorg van elke dag, elke 
dag weer opnieuw zorgen voor 
Kruibeke, voor elke Kruibeke-
naar. Zes jaar geleden was dit 
een belofte. We hebben ze waar
gemaakt. Amore, more, ore re 
servantur amititiae. Vriendschap 
wordt onderhouden door de lief
de, de zeden, de monde en het 

materiële. Meer dan de helft van 
de Kruibekenaars heeft er gun
stig op gereageerd." 

WIJ: In de pers staat dikwijls 
nogal minachtend te lezen, dat 
vooral de problematiek van de 
veren de Kruibeeks burge
meester van dienst is geweest. 

A. Denert: ,,Zo eenvoudig was 
het niet. We hebben hier de be
volking eerst gesensibiliseerd. 
Men dacht immers reeds dat het 
gebeurd was. We zijn daar in 
geslaagd, in zoverre dat we als 
VU-burgemeester alle mensen, 
zelfs de vakbonden, achter ons 
hebben geschaard. 

Voordien hadden we overigens 
reeds werk gemaakt van de ver
sterking van de dijken, nadien 
van het storten van radio-aktief 
afval. Vergeet bovendien niet dat 
elke gemeente probleemdossiers 
heeft. Er wordt evenwel geen 
werk van gemaakt. Men laat dat 
over aan aktiegroepen enz. Bij 
zo'n dossiers moet je naar de 
mensen gaan, ze degelijk infor
meren, en ze nadien in geen 
geval in de steek laten." 

WIJ: Bij wijze van besluit 
dachten we te moeten opmer
ken dat het nu, met de volstrek
te meerderheid, wel gemakke
lijker zou gaan. Maar dat was 
zonder de waard gerekend. 

A. Denert: „Erzijn in Kruibeke 
geen overwinnaars, geen verlie
zers. We hebben alle mensen 
nodig, we zorgen voor alle men
sen. Dat is het geval van onze 
opstelling, onze verdraagzaam
heid." 
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10 m\ 
Burgemeester f. 

„Afbraakpolitiek 
loont niet!" 

Kluistmrgen - Wie 
had hst voor mogetifk 
g^hoüéert, nm émr 
een VU-burgemeester 
te mogen ^groeten? 
Nu is Ftffp Wiftequet 
zeker ntet d& eerste de 
b^ste. 

TWAALF jaar göl^aen 
verenigcten BP, PW 
en VU ondê r impuls 

van Qies Cosijtis imn kraeh' 
' len teg©n d© overslertce CVP. 

Sen Qe«^emel(}k f tont z^ö 
met sisks&& Itet iicht In 1982 

' vi&td een niewwe stap gezet 
nii ondef de tj^taming Ge-
ïneenléfeelangen. De lijst 

, haalde net e ^ «jlstrekte 
fïieerderheid. Oe CVP verzetl-
<ie M dö oppositie- En onte 
Fillp Wlliequet kreeg een 

, schepenmeftdaat 

Zondag bond öemeentetie» 
' langen de derde maal de strijd 

' aatt- Resultaat; een nog gro-
; ter sukses, een verder terwg-
'" geslagen CVP, een rekord-

aantai st^nnten <1162) voor 

Wrtieqy^ en tiovenop het bur-
gemee^terambt 

Henfi fteel eventjes aön de 
telefoon lïrijgen was geen 
klein bier. öfukke l>eroepsbe-
zighedejt, felicitaties van over
at,, uiteindelijk lukt het tooh. 

IMÜ: „Voor oa» ïs UW 
av&nmnnin^ ueker een ver^ 
fasslijg, Was het dat oölt 
voor a?'" 

f. WIHeqyet: ^£}§enifjt( 
weh Önz& HmiUieiifSt imö im
mers een zymm aiieriaitfi^. 
NMmtmter^m éfhpopuMre 
figwen vieten w^. Toch tMe 
h&t cms," 

WM: „En dat ontlartfes de 
CVP-pJetwats In vele Oost-
vteamse gemeenten. Overt-
gefts werdeo heel wal anti-
CVP koÉ^les afgestraft." 

f. Wtltequet: „Bij ons m de 
CVF er aooit in g&slaagd tot 
een goede, efffci&nte eppm/-
tie te komea. AHe meerder-
hetamnSiatmven werden ge
woon van tafet geveegd, Ah!$f' 
nmhwn vmrddn nooit 'g»tor~ 
mni00fd. Bfin, ^(0$ was §e-
woon sf00lit. Mn mH de 
l)0voti^ng is den» negatieve 
h0uginggmn$3!^$ s ^ ovor-
Q9k0m0n." 

WM: „£He ingeatetdheld 
van de CW l<afi toch niet de 
enige verKiarJtts;Kl|nvoor^w 
pootse over««HBtflgt" 

F. Wllle£|u«t: „Weit wat op-
vaft m d&t alte bevoikingsgroe-
pen e« aHe deefgemeenten 
om t>eteid hetitmn goedgs-
kmtd. Zander bfuffen kmn&n 
we steH0n dat we goed 6e-
$tuufd heUm^r sn in geen 
enk&i gevat gewoon aan „par-
tijpotftlek" hebben gedaan. 
We ttebben mensen, atie tnen-
$eff, gewoon goed gediend, 
loais het overigens fnoet, en 
overat zou moeten." 

Burgemeester Rosa Lernout: 

„Een nieuw beleid 
voor alle burgers " 

WERVIK— Begin 1980 was er in Wervik-Geluwe 
nauwelijks enige VU-werking te bespeuren. In de 
gemeenteraad telde de VU één vertegenwoordiger. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van '82 kwam er 
een eerste ommekeer. De VU-fraktie telde voortaan 
vier verkozenen en stapte er in de koalitie. Rosa 
Lernout-Martens werd er eerste schepen. Zes jaar 
later kan de VU er een nieuwe overwinning vieren. 
Forse stemmenwinst levert twee ekstra mandaten op 
en Rosa Lernout wordt burgemeester 

w 
ter. 

IJ had een kort telefo
nisch gesprek met de 
kersverse burgemees-

WIJ: De VU bereikte vorige 
zondag in Wervik 27% van de 
stemmen, wat een vooruitgang 
van liefst 9,5% betekent. Wat Is 
uw verklaring hiervoor? 

Rosa Lernout: ,,lk denk dat de 
mensen van Wervik-Geluwe ons 
werk als VU-fraktie hebben weten 
te waarderen. VU-schepen Jet 
Claeys, bevoegd voor leefmilieu 
en gezin, en ikzelf als eerste 
schepen hebben zes jaar lang 
hard samengewerkt. Het verkie
zingsresultaat is hoe dan ook het 
resultaat van ploegwerk. Schepe
nen, mandatarissen, bestuursle
den en leden, allen samen ston

den wij dag aan dag klaar voor de 
bevolking. De VU-ploeg telt hier 
in Wervik ruim 30 mensen waar 
dag in dag uit op gerekend kan 
worden." 

WIJ: Wervik wordt straks be
stuurd door een vrouw. Meteen 
ook de eerste vrouwelijke VU-
burgemeester. Geeft U dit een 
bijzonder gevoel van tevreden
heid na die jaren inzet voor een 
betere plaats van de vrouw in 
de politiek? 

Rosa Lernout: ,,lk lig zeker 
niet wakker van de man-vrouw 
verhouding. Dat ik als vrouw bur
gemeester word of dat ik de eer
ste vrouwelijke VU-burgemeester 
ben, maakt voor mij eigenlijk wei
nig uit. 

De bevolking weet het te waar

deren dat een politikus open 
staat voor hen en bereid is zich 
telkens weer voor hen in te zet
ten. In deze diskussie telt de 
schijnbare tegenstelling politikus-
politika helemaal niet. 

Ik ontving enkel positieve reak-
ties. Wervik en zeker Geluwe 
hadden mijn verkiezing als bur
gemeester wel verwacht. 

Wie bij mij thuis langskomt zal 
merken dat wij ons hier midden 

Provincie West-Vlaanderen 

Wisselvallig 
beeld 

De resultaten in de 
provincie West-Vlaande
ren zijn sterk uiteenlo
pen. Deze vaststelling 
geldt niet alleen voor de 
VU, maar ook voor de 
andere partijen. 40 van 
de 64 Westvlaamse ge
meenten worden be
stuurd door een absolute 
meerderheid. 

D E CVP verwerft een abso
lute meerderheid in 23 ge
meenten, en verliest haar 

absolute meerderheid in Ardooie, 
Hooglede en leper. De PVV 
houdt een absolute meerderheid 
in Mesen. De SP verliest haar 
enige absolute meerderheid in 
Nieuwpoort. Lokale lijsten (vaak 
met VU-inbreng) halen in 16 ge
meenten een absolute meerder
heid. 

De VU doet het met name goed 
in het arrondissement Oostende-
Veurne-Diksmuide waar er glo
baal genomen een lichte zetel
winst valt vast te stellen. In de 
arrondissementen Brugge, Roe-
selare-Tielt en Kortrijk gaat de VU 
lichtjes achteruit. In een aantal 

eerj echte bloemenzee bevinden. 
Dat zegt genoeg over de waarde
ring die de VU hier bij de bevol
king ondervindt." 

WIJ: Wervik vormt samen 
met Poperinge voortaan een 
stevig VU-bastion in het arron
dissement leper. Wat is de re
den voor dit sukses? 

Rosa Lernout: ,,Toen wij voor 
6 jaar in Wervik aan de macht 
kwamen hebben wij onmiddellijk 
beslist te werken op een nieuwe 
manier. Wij zijn mandatarissen 
voor de ganse bevolking, zonder 
onderscheid van rang of stand. 
WIJ hielden ons ver af van enig 
eng partijpolitiek optreden. Deze 
houding sloeg bij de bevolking, 
die jarenlang gekonfronteerd was 
met wantoestanden binnen een 
homogene CVP-meerderheid, 
duidelijk in." 

WIJ: U krijgt straks een nieu
we verantwoordelijkheid. Wat 
zijn uw eerste plannen? 

Rosa Lernout: „Prioritair is de 
tewerstelling. In de vorige legisla
tuur zetten we reeds een eerste 
stap door het aantrekken van een 
wereld-bedrijf in de tekstieisek-
tor. Wervik is een grensstad en 
zeker geen "rijke" stad. De be
volking moet dan ook duidelijk 
geholpen worden op een aantal 
terreinen: huisvesting en sociale 
stadsrenovatie zijn slechts enke
le voorbeelden hiervan. Ook de 
werking van het bestuur naar de 
burger toe verdient onze grootste 
aandacht. We moeten ons, sa
men met onze buurgemeenten 
Komen en het Franse Wervik-
Sud, gezamenlijk inzetten om 
deze streek een betere toekomst 
te geven. Dat wordt de uitdaging 
waar wij mee worden gekonfron
teerd." 

gevallen komt men hierdoor in de 
oppositie terecht. 

In 17 Westvlaamse gemeenten 
maakt de VU (via een eigen lijst of 
via deelname aan een kartel) deel 
uit van de bestuursmeederheid. 
De VU levert zes burgemeesters. 
Naast de vaste waarden zoals 
Julien Desseyn (Middelkerke) en 
Valere Quaeghebeur (Alverin-
gem) komen er enkele nieuwe en 
jonge gezichten. In Koksijde 
komt de achtendertigjarige Jan 
Loones in de burgemeestersze
tel, in Dentergem de nog jongere 
Koen Degroote (29). VU-kamerlid 
Jean-Pierre Pillaert wordt burger
vader in Hooglede. Wervik geniet 
dan weer van een nieuwe pri
meur. Daar gaat de burgemees
terszetel naar Rosa Lernout. Zij 
wordt de eerste vrouwelijke VU-
burgemeester. 

Arr. Oostende-
Veurne-Diksmuide 

In Middelkerke is VU-kamerlid 
en burgemeester Julien Desseyn 
de grote overwinnaar. Als lijst
trekker van de lijst Stem Van Het 
Volk verhoogt hij zijn aantal voor
keurstemmen spektakulair tot 
2520. De VU haalt tien zetels 
binnen (+ 2) en vormt een koalitie 
met de CVP. Naast het burge
meesterschap tekent de VU nog 
verantwoordelijk voor drie sche-
penmandaten en het OCMW-
voorzitterschap. 

In Bredene haalt de VU één 
mandaat binnen. Raymond La-
gast werd herkozen als lijsttrek
ker van Nieuw Bredene. Winst is 
er in De Haan, waar de VU voort
aan twee mandatarissen telt. 
Naast lijstduwer geneesheer 
Mich Van Opstal komt Wilfried 
Vandaele er nieuw in de raad. 
Vandaele was lijttrekker van het 
kartel Samen 2000. 

Winst is er ook in Gistel. De VU 
scoort er ruim 20 % (+ 2,6) en 
stuurt voortaan 5 mandatarissen 
naar de raad (+ 1). Door een 
koalitiewissel komt de VU wel in 
de oppositie terecht en verliest 
Maurits Zwaenepoel zijn burge
meesterssjerp. Gistel wordt 
voortaan bestuurd door een koali
tie CVP-SP-Gistel 2000 (PVV). 

In Diksmuide slaagt het PVV-
VU kartel Diksmuide 2000 er niet 
in de macht van de CVP-SP koali
tie te breken. De VU wordt in de 
raad voortaan wel vertegenwoor
digd door drie mandatarissen ( + 
1). Naast Lieve Vandamme en 
Jan Colaert, doet Filip Lootens, 
zoon van voormalig kamerlid 
Etienne Lootens, er zijn intrede. 

Winst IS er in Oostende waar 
de VU-ploeg onder de leiding van 
Jaak Vandemeulebroucke voort
aan vijf vertegenwoordigers telt 
(+ 1). Nieuwe gezichten voor de 
VU zijn Marcel Talloen en natio
naal VUJO-voorzitter Bart Tom-
melein. 

In het hart van de Westhoek, 
Alveringem blijft het PVV-VU kar
tel aan de macht. De lijst Ge
meentebelangen, onder leiding 
van burgemeester Quaeghebuur, 
haalt opnieuw de absolute meer
derheid. Zes van de negen meer-
derheidszetels worden bezet 
door de VU. 

(lees door biz. 11) 
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De VU-deelname aan het kartel 
PRO in De Panne resulteert in 
één mandaat. Bert Hendrikx ver
dedigt er de VU-kleuren in een 
koalitie PRO-PW. Het OCMW-
voorzitterschap wordt ingenomen 
door VU-afdelingsvoorzitter Noël 
Degryse. 

In Veurne slaagt Veurne 2000 
er niet in de macht van CVP-
kamerlid IVIarchand te breken. 
Veurne 2000 haalt tien zetels, net 
als de CVP. De PVV haalt één 
zetel en vormt opnieuw een koali
tie met de CVP. Voor de VU zetelt 
Claude de Beuckelaere. 

Sukses ook in de kustgemeen-
te Koksijde waar VU'er Jan Loon-
es burgemeester wordt. Loones 
breekt er met zijn groep Door
braak 88 ook werkelijk door en 
haalt 7 zetels, waarvan 6 voor de 
VU. Door een koalitie van D'88 
met PVV en SP komt de CVP er 
in de oppositie terecht. Jan Loon
es (38 jaar) knoopt er opnieuw 
aan met de oude politieke familie
traditie. Wijlen zijn vader Honoré 
Loones was er oorlogsburge
meester tot hij in die funktie werd 
opgevolgd door zijn echtgenote 
Rosa Dewitte. In de koalitie wor
den Mark Vanden Bussche en 
Patrick Stockelinck schepen. 
Naast Middelkerke vormt Koksij
de een voortaan een tweede ste
vig VU-bolwerk aan de kust. 

Arr. Brugge 
In öe provinciehoofdplaats blijft 

de gemeentelijke politiek vooral 
afgestemd op SP-burgemeester 
Frank Van Acker. De VU verliest 
er twee zetels. VU-verruimings-
kandidaat en lijsttrekker Bob 
Vanhaverbeke scoort er niet on
aardig: bij zijn eerste politiek op
treden haait hij 1610 voorkeur
stemmen. Verder zetelen nog 
Raymond Reynaert, Guido Van 
In en Pieter Leys. Uittredend VU-
raadslid J.M. Bogaert werd niet 
herkozen. Op uitzondering van 
Agaiev gaat enkel de SP vooruit. 
De koalitie SP-VU-PVV en BD 
valt uit elkaar en wordt vervangen 
door een PS-CVP meerderheid. 

In Beernem behoudt de CVP 
de absolute meerderheid. De VU 
is er vertegenwoordigd door 1 
mandataris, Norbert Stock, kan
didaat op de DVP-lijst. Ook in de 
buurgemeente Oostkamp is er 
een absolute CVP-meerderheid. 
De VU telt er twee vertegenwoor
digers. Naast lijsttrekker Jozef 
Vandenbussche, komt Patrick 
Degroote nieuw in de raad. 

In Torhout blijft de VU haar ene 
zetel behouden. VU-lijsttrekker 
Els Pieters komt niet in de raad. 
In Zedelgem verliest de VU één 
zetel en wordt meteen ook in de 
oppositie gedrongen. VU-raads-
lid Eddy De Wispelaere voert er 
voortaan oppositie tegen een 
CVP-SP koalitie. 

Ook in de kustgemeente Knok-
ke-l-ieist is er verlies voor de VU. 
Mede door interne moeilijkheden 
en de verhuis van voormalig VU-
raadslid Jan Standaert valt de VU 
er terug van 4 op 1 zetel. VU-
lijsttrekker Ingrid Reubens blijft 
verkozen. Zij moet het voortaan 
opnemen tegen een koalitie van 
de PVV met de lijst Gemeentebe
langen van burgemeester Lip
pens. 

In Damme diende de oppositie 
zich, in tegenstelling tot 1982 
deze keer in sterk verspreide 
slagorde aan. De CVP wint dan 
ook een zetel. Voor de VU werd 
Jos Millecam met 460 voorkeur
stemmen verkozen op de lijst Ge
meentebelangen Damme. 

Arr. Roeselare-Tielt 
In Izegem blijft de VU haar vijf 

zetels behouden, ondanks een 

lichte achteruitgang in stemmen. 
De vijf VU-verkozenen van '82 
blijven allen in de raad. Ook de 
VU-SP-GB koalitie blijft. Lijsttrek
ker Geert Bourgeois en lijstduwer 
Erik Vandewallen worden op
nieuw schepen; Bernard Depoor-
ter OCMW-voorzitter. 

Ook in Roeselare blijft de VU 
deel uitmaken van de CVP-VU 
koalitie die er na de verkiezingen 
van '82 werd gevormd. De VU 
verliest er wel een zetel, en telt nu 
nog vier vertegenwoordigers. Pa
trick Allewaert en Lut Ver-
meersch blijven een schepen-
ambt bekleden. R. Lamsens en J. 
Lefere blijven raadslid. 

In Tielt verliest de VU een zetel 
en komt de VU in de oppositie 
terecht, daar Tielt voortaan wordt 
bestuurd door een absolute CVP-
meerderheid. Voor de VU zete
len : Luk De Rammelaere, J. Van-
maele en H. Verslype. Ook in het 
nabije Pittem verliest de VU een 
zetel. De VU-fraktie telt er voort
aan twee vertegenwoordigers. 

Een verrassing is er alvast in 
Dentergem, waar de groep Een
dracht met een score van 63,2 % 
meteen ook de absolute meerder
heid haalt. De VU bezet 4 van 
deze 13 zetels. Burgemeester 
wordt de 29-jarige Koen De
groote. Naast de burgemeesters
sjerp bezet de VU met Noël Per-
syn ook het OCMW-voorzitter-
schap. VU'er Ignace Deweer 
wordt schepen. 

Een absolute meerderheid is er 
ook in Wingene. Daar haalt gewe
zen VU-senator Willy Persyn de 
burgemeesterssjerp binnen. De 
groep GB telt er 13 van de 23 
raadsleden. 

Nog een absolute meerderheid 
is er in Hooglede waar het verkie
zingskartel Samen het wint van 
de CVP met 12 zetels tegen 9. 
Vier meerderheidszetels zijn voor 
de VU. Burgemeester wordt er 
VU-kamerlid Jean-Pierre Pillaert. 
Devriendt wordt schepen. 

In Ingelmunster haalt het ver
kiezingskartel van SP, VU en 
PVV niet het verhoopte resultaat. 
De CVP haalt er met 14 zetels de 
absolute meerderheid. De VU 
wordt in de raad voortaan enkel 
nog vertegenwoordigd door Her
man Dewitte. 

In Ledegem halen noch de 
CVP noch de vernieuwe lijst Vrij
heid en Demokratie de absolute 
meerderheid. Lijstduwer en VU-
burgemeester Firmin Debusseré 
haalt het hoogste aantal voor
keurstemmen en sleept met zijn 
lijst V&D 9 zetels in de wacht. Wie 
straks met de SP in Ledegem de 
meerderheid vormt is op dit mo
ment nog niet bekend. Vermel
den we nog de zeer goede score 
van nieuwkomer Geert Dessein. 

Verlies is er in Moorslede waar 
burgemeester Lode Van Biervliet 
zijn burgemeesterssjerp verliest. 
De VU wordt er gekonfronteerd 
met een absolute meerderheid 
van de Groep 2000. Voor de VU 
zijn verkozen: Lode Van Biervliet 
en N. Devos. 

In Oostrozebeke haalt de lijst 
van de burgemeester de absolute 
meerderheid met 9 van de 17 
zetels. Voor de VU blijft Lieven 
Demedts schepen. 

Een absolute meerderheid is er 
ook in Wielsbeke. De lijst Wel
vaart door Vrede (WdV) haalt er 
17 van de 19 zetels. De VU telt er 
twee mandatarissen: José Ver-
faille en R. Debucquoy, die te
vens schepen wordt. 

In Ardooie komt er een koalitie 
tussen de SP en de Groep 82. 
Samen halen zij 11 van de 21 
zetels en plaatsen de CVP in de 

minderheid. De VU telt twee ver-
kozenen: Vanacker en Dekeu-
ninck. Eén van hen wordt naar 
alle waarschijnlijkheid schepen. 

Arr. leper 
In Wervik levert de VU een 

bijzonder knappe prestatie. Het 
stemmenaantal stijgt er met liefst 
9,5 %, wat resulteert in een winst 
van drie zetels (totaal 7). De koali
tie SP-PVV-GB-VU wordt gewis
seld voor een koalitie VU-CVP. 
VU-lijsttrekker Rosa Lernoul 
wordt er burgemeester en Jef 
Claeys schepen. 

In leper gaat de VU achteruit 
en verliest een zetel. Met de drie 
resterende raadsleden treedt de 
VU wel toe tot een CVP-VU koali
tie. De leperse VU neemt verant
woordelijkheid op voor twee 
schepenmandaten. Een ervan 
komt toe aan Herman Laurens. 
Naast Laurens zijn ook Jan Dellie 
en VU-senator Michel Capoen 
verkozen. 

Langemark-Poelkapelle kijkt 
aan tegen een absolute CVP-
meerderheid. Werner Coudijzer, 
kandidaat op de lijst V.B.88, ver
tegenwoordigt er straks de VU in 
de gemeenteraad. 

Winst is er in Poperinge. Het 
kartel van SP-PW en VU haalt er 
de absolute meerderheid met 14 
zetels tegel 11 voor de CVP. De 
VU ziet haar zetelaantal stijgen 

M IDDEN de gebruikelijke 
ochtenddrukte op het 
stadhuis hadden we een 

telefonisch gesprek met de Mid-
delkerkse burgervader. 

WIJ: U komt in Middelkerke 
als groot overwinnaar uit de 
verkiezingen. De VU-ploeg telt 
er voortaan tien raadsleden. 
Vier jongeren komen nieuw in 
het bestuur. Algemene tevre
denheid mogen wij veronder
stellen? 

J. Desseyn :,, Wij zijn natuur
lijk zeer tevreden. Er is niet alleen 
een mooie zetelwinst, ook het 
kwaliteitsniveau van onze verko-
zenen ligt bijzonder hoog. Zes 
jaar geleden werd onze lijst ver
sterkt met een aantal nieuwe be
loftevolle jongeren.Zij werden in 
'82 niet verkozen maar bleven 
keihard samen verder werken. 
Het resultaat is er: we treden 
straks aan met een verruimde en 
verjongde fraktie." 

WIJ: Middelkerke kijkt ook 
terug op een bijzonder geslaag
de verkiezingskampanje. U 
slaagt erin een energieke ploeg 
samen te laten werken. Hoe 
doet u dat? 

J. Desseyn: „Wij houden ons 

tot 5 (-(• 1). Twee van hen zullen 
een schepenambt toegewezen 
krijgen. De VU-ploeg: Claeys, 
Sohier, Verheyde, Dhondt, De-
wulf. 

In Vleteren haal de lokale lijst 
LVP zes zetels en treedt toe tot 
de meerderheid. Voor de VU zit 
Martine Descamps op de meer-
derheidsbanken. 

In Zonnebeke haalt de lijst In
spraak 88 vijf zetels en wordt een 
koalitie gevormd met de SP. Via 
IN 88 werden drie VU'ers verko
zen. Dirk Cardoen wordt sche
pen. Vader of zoon Hof lack 
raadslid. 

Arr. Kortrijk 
Verlies is er in de'stad Kortrijk 

waar de VU met ruim 5 % achter
uitgaat en meteen de helft van 
haar zetels verliest. De twee res
terende mandaten worden opge
nomen door José De Schaep-
meester en Jaak Dornez. 

In Harelbeke wordt de absolute 
meerderheid van de SP gebro
ken. Een verruimde CVP-kartel-
lijst haalt er een absolute meer
derheid met 16 zetels. VU'er Raf 
Janssens wordt schepen. 

In Kuurne haalt VU-kamerlid 
Pol Vangansbeke, lijsttrekker van 
het kartel BAND, 8 zetels. De 
CVP haalt er echter een absolute 
meerderheid. Voor de VU werd. 

strak aan een organisatorische 
onderbouw. Ook de niet verkozen 
kandidaten blijven aktief bij de 
VU-werking betrokken. Samen 
met de mandatarissen zijn zij ak
tief in de vele werkgroepen, ad
viesraden en dergelijke meer. 
Deze aanpak vergt veel tijd en 
inzet, maar het resultaat is er. 
Groot-Middelkerke telt vier goed 
draaiende afdelingen. De be
stuursleden staan overigens 

naast Vangansbeke, ook Erik Le-
mey verkozen. 

In Deerlijk kwam de VU voor 
het eerst op, wat meteen goed is 
voor ruim 10 % van de stemmen. 
De VU behaalt er één zetel, die 
wordt ingenomen door Janneke 
Verbrughe. 

Verlies is er in Menen. De VU 
verliest er bijna 6 % van de stem
men en drie zetels. De twee res
terende zetels worden bezet door 
Antoon Vandendriessche en 
Eddy Schelstraete. De VU wordt 
ook uit de koalitie gedrongen. 
Menen wordt vanaf nu bestuurd 
door een SP-CVP meerderheid. 

In Waregem bezet de CVP de 
absolute meerderheid van de ge-
meenteraadsbanken. De VU trad 
aan op de lijst Eendracht, wat 
resulteert in twee mandaten: Erik 
Deroose en Paul Wilfaert. 

Wevelgem kijkt aan tegen een 
absolute meerderheid van de lijst 
ACW. Het kartel ALGWEL haalt 
zes zetels. Twee daarvan komen 
toe aan de VU. Frans Soenen en 
Arnold Seynaeve vertegenwoor
digen er de partij. 

Verlies was er ook in Zweve-
gem waar de VU terugvalt van 
drie op twee mandaten. Naast 
Omer Devos komt arrondisse
menteel jongerenvoorzitter Erwin 
Bossuyt nieuw in de Zwevegem-
se raad. 

steeds in zeer nauw kontakt met 
de verkozenen." 

WIJ: De VU gaat straks wel 
met een nieuwe koalitiepartner 
in zee. Na zes jaar samenwer
king met de PVV, wordt Middel
kerke straks bestuurd door een 
VU-CVP meerderheid. Waarom 
deze wissel? 

J. Desseyn: ,,Er was een goe
de samenwerking met de PVV, 
maar na 12 jaar koalitie raakt 
men wel wat op elkaar uitgeke
ken. Daarenboven was er tussen 
VU en PVV een te sterke polari
satie. En voor Middelkerke en 
voor ons is het niet meer mogelijk 
de gemeente te besturen met 
twee sterke kopmannen. Twee 
kampioenen in een wielerploeg 
gaan ook niet lang samen. Van
daar onze keuze voor de CVP." 

WIJ: Als burgemeester van 
een kustgemeente staat u on
getwijfeld voor heel wat uitda
gingen. U was vorig jaar de 
eerste burgemeester die de 
alarmklok luidde in verband 
met de dreiging van een afva-
leiland voor onze kust. Hoe ver
zoent u de belangen van de 
toeristische sektor met een on-
afgelaten inspanning voor het 
leefmilieu? 

J. Desseyn: ,,Dezorg voorons 
leefmilieu wordt de uitdaging 
voor de toekomst. Toerisme en 
milieuzorg zijn geen opponenten. 
Integendeel, op lange termijn be
keken is de zorg voor het milieu 
de enige kaart die je kan trekken. 
Enkel bij een goed leefmilieu 
heeft het kusttoerisme nog een 
kans. Men komt immers niet naar 
de kust om er een verloederde 
natuur te vinden. Toerisme kan 
enkel in funktie van een bewust 
milieubeleid." 

Burgemeester Julien Desseyn: 

„Met een verjongde 
bestuursploeg" 

In het kustarrondissement Oostende-Veurne-Dis-
muide doet de VU het niet onaardig. Langs de 
l<ustlijn l<omt de VU versterkt uit de stembusslag. In 
Oostende, De Haan, Gistel, Middelkerke en Koksijde 
is er zetelwinst. Beide laatste gemeenten worden 
voortaan door een VU-burgemeester bestuurd. In 
Koksijde omgordt VU-verruimingskandidaat Jan 
Loones de burgemeesterssjerp en in Middelkerke 
blijft VU-kamerlid Julien Desseyn verder besturen. 
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Van dag 
tat dag 

Zaterdag 15 okt. 
D BRT 1 - 14.50 
Ronde van Lombardije, wielrennen 
D BRT 1 - 16.00 
Voor liefde geen tijd, film 
D BRT 1 - 18.20 
Rondomons, jeugdmagazine 
D BRT 1 - 19.05 
Boelcetje Vlaanderen, toeristisch pro
gramma 
D BRT 1 - 20.25 
IMoord met priem, TV-flIm 
n BRT 1 - 21.50 
Terloops, een aparte l<ijk op de wereld 
D BRT 1 - 23.05 
De vereffenaar, al<tieserie 
n Ned. 1 - 15.30 
Het Sovjet Circus, film 
D Ned. 1 - 17.45 
Survival, natuurfilm 
n Ned. 1 - 19.18 
Prettig geregeld, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
St.Elsewhere, ziekenhuisserie 
D Ned. 1 - 23.20 
Nederlandse Jazzdagen Zwolle 1988 
n Ned. 2 - 17.30 
Dynasty, serie 
D Ned. 2 - 19.25 
De heilige koe, auto en moto
magazine 

D Ned. 2 - 21.45 
Beauty & the Beast, misdaadserie 
D Ned. 2 - 22.30 
Barbarosa, film 
D Ned. 2 - 0.10 
Spetters, Ned. film 
D Ned. 3 - 20.29 
Tracy Ullman show 

Zondag 16 okt. 
D BRT 1 - 11.00 
De zevende dag, praatcafé 
D BRT 1 - 12.45 
Sunday Proms, Ie finale-avond Kon. 
Elisabethwedstrijd voor zang 
D BRT 1 - 15.00 
Tsaar Saltan, animatiefilm 
D BRT 1 - 16.00 
Krokant, kulinaire serie 
D BRT 1 - 17.00 
De onkreukbaren, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 

D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20.40 
Klein Londen, Klein Berlijn, serie 
Made in Vlaanderen 
n BRT1 - 21.50 
De jaren zestig, de media 
D BRT2 - 14.15 
Stadion, sport tot 18u. 
D Ned. 1 - 15.31 
Merijntje Gijzens jeugd, serie 
D Ned. 1 - 19.07 
Flying doctors, dokterserie 
D Ned. 1 - 19.54 
Laat maar zitten, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.19 
De octopus, misdaadserie 
D Ned. 2 - 10.30 
De muur, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Van Kooten & De Bie, satirisch pro
gramma 

Renée Soutendijk en Maarten Spanjer zijn gefascineerd door het ruige 
geweld van de zware motoren in „Spetters". Zaterdag 15 olitober op 
Ned. 2, om Ou. 10. 

D Ned. 2 - 21.12 
Abel, Ned. komedie 
D Ned. 2 - 22.52 
In dienst van apartheid, dok. 

Maandag 17 okt. 
D BRT 1 - 18,10 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18.35 
Willem Teil, jeugdserie 
D BRT 1 - 19.00 
De eerste winter, jeugdfilm 
D BRT 1 - 20.15 
Vreemdeling in eigen land, serie 
D BRT1 - 21.05 
Gezondheid, Hoge bloeddruk 
D BRT1 - 21.35 
Paul Daniels, illusionist 
D BRT 1 - 22.20 
Zomerrock, Werchter 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT2 - 21.20 
Dat spleetje tussen d'r tanden, dok. 
D BRT2 - 21.50 
De draad van Ariadne, praatpro
gramma 

D Ned. 1 - 19.17 
Volmaakte vreemden, serie 
D Ned. 1 - 19.52 
Het zwaard van eer, dramaserie 
D Ned. 1 - 21.20 
Yes, Minister, serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Papa Woytila, dok. serie over het le
ven van de paus 
D Ned. 2 - 20.29 
Sophie's Choice, film 
D Ned. 2 - 23.50 
Night Court, komische reeks 

Dinsdag 18 okt. 
D BRT 1 - 18.20 
Kinderen in Europa, dok. serie 
D BRT 1 - 18.35 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT 1 - 19.10 
Er was eens een man die bomen 
plantte, dok. 
D BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.55 
Sinja Mosa, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
De lijkwade van Turijn, dok. info 
D BRT2 - 20.50 
Argus, praatprogramma 

D BRT2 - 22.00 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstlchting 

D Ned. 1 - 15.30 
James Herriot, serie 
D Ned. 1 - 16.20 
De verdwenen rivier, natuurfilm 
D Ned. 1 - 19.45 
The Cosby show, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.10 
A different world, komische reeks 
a Ned. 1 - 20.40 
Ja, natuurlijk; natuurprogramma 
D Ned. 2 - 16.00 
De koelte en de hartstocht, film 
D Ned. 2 - 17.25 
De avonturier, serie 
D Ned. 2 - 19.20 
Allo! Allo!, komische reeks 
n Ned. 2 - 20.29 
De fabriek, serie 
D Ned. 3 - 21.07 
Jazz uit het „Bim Huis", koncert 

Woensdag 19 okt. 
n BRT 1 - 16.00 
Superoma, jeugdserie 
n BRT 1 - 16.50 
Frankensteins tante, serie 
D BRT 1 - 18.10 
Merlina, kinderserie 
D BRT 1 - 18.45 
Kilimanjaro, nieuws voor kinderen 
D BRT 1 - 20.15 
Een zaak voor twee, serie 
D BRT1 - 21.15 
Stardrift '88, koncert 
D BRT 1 - 22.05 
Eiland, kunstmagazine 
n BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Scarface, film 
D Ned. 1 - 19.55 
De Campbells, serie 
D Ned. 2 - 16.35 
Crossbow, jeugdserie 
D Ned. 2 - 17.00 
Family Ties, komische reeks 
D Ned. 2 - 17.45 
Call to Glory, avonturenserle 
a Ned. 2 - 18.30 
Mijn eerste keer, ervaringen van kin
deren 

D Ned. 2 - 20.29 
Married with children, komische 
reeks 
D Ned. 2 - 22.30 
In Concert, Dire Straets en Eric 
Clapton 

Donderd. 20 okt 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
D BRT1 - 21.10 
Panorama, aktuallteiten 
D BRT 1 - 22.05 
Lorentz en zonen, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.15 
Paleiskoncert 
D BRT 2 - 21.15 
Geen gevoel meer over, TV-film 
D Ned. 1 - 18.02 
Vara's kindermenu 
D Ned. 1 - 19.19 
De baas in huis, komische reeks 
D Ned. 1 - 20.20 
Zeg 'ns aaa, komische reeks 
D Ned 1 - 20.42 
Anita's Première, koncert 
D Ned. 1 - 21.35 
Cagney & Lacey, politieserie 
D Ned. 1 - 22.40 
Cannot run away, vrouwenhandel en 
prostitutie 
D Ned. 2 - 16.35 
Die Schwarzwaldklinik, serie 
D Ned. 2 - 17.45 
Airwolf, serie 
D Ned. 2 - 19.00 
David, de kabouter; serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Alice to nowhere, misdaadserie 
D Ned. 2 - 23.10 
L.A. Law, advokatenserle 

Vrijdag 21 okt. 
D BRT 1 - 15.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 1 - 15.25 
Hoger-Lager, herhaling 
D BRT 1 - 17.05 
Made in Belgium, modemagazine 

D BRT 1 - 18.10 
Prikballon, kleutermagazine 

D BRT 1 - 18.25 
Klim op, jeugdmagazine 

D BRT 1 - 20.25 
Extra-time, sportmagazine 
D BRT 1 - 20.55 
Wereldoorlog II: het verzet; dok. 
serie 
D BRT 1 - 22.00 
Sonate voor Piano, door Daniël Ba-
renboim 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.25 
Premiere, nieuwe films 
D BRT2 - 20.55 
Scarface, film 
D Ned. 1 - 16.15 
De appelgaard, familiekroniek 
D Ned. 1 - 20.17 
Hannay, avonturenserle 
D Ned. 1 - 21.05 
Mijn dochter en ik, komische reeks 
D Ned. 1 - 22.40 
In 't holst van de nacht, detektlve-
serle 

D Ned. 1 - 23.30 
De ontsnapping, film 
D Ned. 2 - 17.15 
Familie Oudenrijn, serie 
D Ned. 2 - 18.00 
T. en T., detektiveserie 
n Ned. 2 - 19.00 
The Highwayman, serie 
D Ned. 2 - 20.29 
Bloed en orchideeën, 2e deel TV-film 
D Ned. 2 - 23.00 
Tatort, krimiserie 
D Ned. 3 - 20.29 
Jazzkoncert, The Netherlands' Con
cert Jazz Band 

Een film 
per dag 

Zaterdag 15 okt. 
Spetters 

Ned. film uit 1980 met Hans van 
Tongeren, Renée Soutendijk en Rui
ger Hauer. Rien en Hans, twee jon
gens uit het arbeidersmilieu, hebben 
de ambitie om carrière te maken in de 
motorcrosswereld. Samen met hun 
vriendin Fientje, een „schoonheid" uit 
het patatkraam, proberen zij hun ideaal 
te bereiken... (Ned. 2, om Ou.10) 

Zondag 16 okt. 
Abel 

Abel is een 30-jarige vrijgezel die 
nog steeds bij zijn ouders woont. Die 
hebben alles geprobeerd om hem aan 
een meisje te helpen en ten einde raad 
brengen zij hem in kontakt met 
„Zus"... Ned. film uit 1986. (Ned. 2, 
om21u.12) 

l\/laandag 17 okt. 
Sophie's Choice 

Amerik. film uit 1982 met Meryl 
Streep, Peter MacNicol en Kevin Kline, 
Stingo, een jonge schrijver, huurt in 
Brooklyn een kamer om zijn eerste ro
man af te werken en probeert meteen 
om op die manier uit zijn provinciaal 
milieu te ontvluchten. (Ned. 2, om 
20U.29) 

Dinsdag 18 okt. 
Tanos, l'Exil de Gardel 

Frans-Argentijnse film uit 1985 met 
o.a. Marina Vlady, Marie Laforét en 
Philippe Leotard. Juan Dos organiseert 
samen met zijn vriendin Mariana en 
enkele Argentijnen een dansfeest rond 
het tema verbanning en nostalgie. 
(RTBf 1,om22u.40) 

Woensdag 19 okt. 
Scarface 

Amerik. gangsterfilm uit 1932. Chi
cago tijdens de periode van de droog
legging. Tony Camonte, een kleine 
gangster met een groot litteken, laat 
zich omkopen om zijn baas te vermoor
den. (TV 2, om 20U.15) 

Donderd. 20 okt. 
Cours Privé 

Jeanne Kern is lerares in een ge
mengde school. Op een dag ontvangt 
zij een anonieme brief waarin wordt be
schreven welk gebruik zij van haar 
mooie lichaam wel zou kunnen maken. 
Ook beginnen er kompromitterende 
foto's te cirkuleren. Franse film uit 
1986 met Elisabeth Bourgine, Michel 
Aumont en Xavier Deluc. (RTBf 1 , om 
20U.25) 

Vrijdag 21 okt. 
Breakout 

Amerik. avonturenfilm uit 1975 met 
o.a. Robert Duvall, Jlll Ireland en Char
les Bronson. Jay Wagner belandt om 
onduidelijke redenen in een Mexi-
kaanse gevangenis. Zijn vrouw Ann 
huurt stuntpiloot Nick Golton in om 
haar man te helpen ontsnappen... 
(Ned. 2, om 23u.30) 
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J. 

m» . Ik had gewild dat Je-
» 2 ~ « ' " * ^^" Nazaret tussen 
^ ^ ^ 1 ^ de aanwezigen stond, 

^ ^ ^ l ^ y dan had Hij gezien hoe 
^ w l de CVP-kandidate Rma 

^ ^ D.B. haar propaganda 
heimelijk tussen de re
ligieuze folders frutsel-

^ ^ ^ ' ' • 
^ ^ ^ ^ * A Het was zondagvoor-
^ ^ ^ ^ ^ ^ P middag en de muziek-
^ ^ ^ L ^ liefhebbers kwamen 

^ ^ ^ ^ ^ ^ hun kerkkoncert sa-
• ^ ^ ^ voereren in de kate-
^ ^ ^ S draal van Sint-Michiel 
^ ^ ^ F en Smte-Goedele. 

Mevrouw deed het stiekem en daar
door leek het misdnjf dat ze pleegde nog 
lelijker. Mocht ons Heer even onder de 
mensen zijn geweest Hij had haar beslist 
uit de tempel van zijn Vader gegooid 
Lijsttrekker VdB zou mooi protokollen 
gehad hebben Of het zou moeten zijn 
dat ons Heer, net zoals in het evangelie 
van Martin Scorsese, door de knieën zou 
zijn gegaan voor deze kristen- demokra-
tische verzoeking. 

Dat gevoel 
van thuis... 
Nu wil ik het met verder zoeken dan 

nodig, maar wat mij bij deze stembus
gang nog maar eens geërgerd heeft is 
het spannen van God en zijn Gebod voor 
de kristen-demokratische kar. Dat ge
voel van thuis.. 

Ook die van mijn dorp zijn daar sterk 

Een kieskampanje lang roepen over de 
Heilige Waarden Van Het Leven die zij 
blijkbaar alleen in pacht hebben en zes 
legislaturen na mekaar uitblinken door 
gefoefel en zwartwerk 

Een van hun heldendaden was het 
wegpesten van een blauw gemeente
raadslid dat zich geroepen voelde om op 
de dag des heren aan het altaar de 
pastoor een hand toe te steken. Toege
geven, je kunt het van die dorpspolitie-
ker ongepast vinden dat hij des zondags 
het epistel stond voor te lezen maar het 
IS zijn goed recht — ook als liberaal — 
aktief kerks te zijn. 

Nee, voor de kristen- demokraten van 
mijn dorp was er kort bij de outer geen 
plaats voor die franc-magon. De pastoor 
werd gevraagd of hij met goed WIJS was 
en met wist wat hij deed De man Gods 
die met iedereen goed wil staan be
zweek voor het gestook van de knstelij-
ke kooperatieve en stuurde zijn akoliet 
de kerk-laan uit. 

De jongeman, danig aangeslagen door 
die uitdrijving, pakte de biezen en ging 
aan de andere kant van de taalgrens 
wonen 

Dat gevoel van thuis keerde terug in 
ons dorp 

In een aanpalende gemeente stuurde 
de pastoor een aangeworven kleuter
leidster door omdat haar familie met tot 
het politieke gevoel van de voorzitter 
van het ouderkomitee, van het paro
chiaal feestkomitee, tevens kerkfatiriek-
lid enzoverder en zovoort behoorde. 

En dat gevoel van thuis keerde weer in 
het dorp... 

Oh, wat bezeren deze bemoeienissen 
van partijmensen mij diep. 

Sommige eksemplaren steken hun 
tentakels zo schaamteloos ver uit, ze 
dragen ons willens nillens van de wieg 
tot het graf alsof wij onmondige kinde
ren zijn Wie hun omhelzing met lust 
wordt doodgeknepen Omhelzen en 
wurgen liggen in hetzelfde gebaar, ge
beuren met dezelfde handen.. 

En ondertussen beloofden de kristen-
demokraten van mijn dorp voor de derde 
kampanje na mekaar dat als zij — godbe-
liefthet met — aan de macht blijven ze 
een spits op de toren van de dorpskerk 
zullen planten. 

En meer dan 50 % van de kiezers vond 
dat een schitterend idee van de kristen-
demokraten en stemde voor ze. 

Dat gevoel van thuis, nietwaar. • 
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De merkantiele bedrijvigheid — handel, zeggen 
we maar — is altijd een wat warrig verschijnsel 
geweest. Eerlijkheid, duidelijkheid en het omgekeer
de daarvan waren niet steeds even vanzelfsprekend. 
En de kunsthandel vormt daarin geen uitzondering. 
Integendeel, het subjektieve van de kunst en de vaak 
erg grote bedragen die ermee gemoeid gaan inspire
ren wel eens avonturiers, verkeerd gelopen talenten, 
handige vervalsers, enz. 

DE voorbeelden zijn genoeg
zaam bekend Denken we 
maar aan de geniale Van 

Meegeren en het recente miljoe-
nenschandaal rond de Dali-litho's 
m New York Maar laten we de 
eigentijdsheid in Vlaanderen met 
voorbijgaan Op museaal terrein 
nog wel. 

In maart van vorig jaar verwierf 
het Museum voor Schone Kun
sten van Antwerpen op de veiling 
van de erfloze nalatenschap A 
Plancke een St-Jan skulptuur, 
afkomstig van een levensgrote 
Kalvarie, gekatalogeerd als ,,wel
licht Maasland 13de eeuw" 

Dr E Vandamme, afdelings
hoofd Oude Kunst, vermoedde 
echter dat het om een ouder 
objekt van Spaanse oorsprong 
ging Diepgaande opzoekingen 
leidden tot een verbazende her-
komstbepaling Het ging om de 
St -Jan die oorspronkelijk deel 
uitmaakte van de 12de-eeuwse 
Kalvarie van het Spaanse stadje 
Roca de Tsabena, waarvan al 
heel wat verloren ging tijdens de 
burgeroorlog In alle opzichten 
sloot deze Kalvarie aan bij de 

befaamde groepen m de musea 
van Barcelona en Vich 

Illegale aankoop was dus meer 
dan een wat vervelend vermoe
den In dit verband bevoegde au
toriteiten werden gekontakteerd, 
en ja, het gevreesde was waar. 
Een tiental jaren voordien was 
het beeld te Roda gestolen Om
wille van het uitzonderlijke be
lang van het meesterwerk wenste 
de Spaanse regering de St -Jan 
terug te kopen, een procedure 
die normaal is wanneer de laatste 
koper bewijzen kan dat hij te 
goeder trouw handelde Aan de 
Spaanse wens kon uiteraard en
kel tegemoet gekomen worden 

Op maandag 29 augustus ont
ving ambassadeur Mariano Ber-
dejo Rivera uit de handen van 
mevrouw Lydia Schoonbaert, 
hoofdkonservator van het Ant
werpse museum en van de heer 
Willy Juwet, waarnemend direk-
teur-generaal van het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap 
(in vervanging van Enk van Ler-
berghe, nu kabinetschef van 
Hugo Schilts), voor een bedrag 
van 2 040 000 frank, de vong jaar 
door het museum betaalde som 

Tot die mooie initiatieven van uitg. De Clauwaert 
(inmiddels onder de vleugels van Den Gulden Engel) 
behoort de novellenbiblioteek waarin verwoede le
zers pareltjes van de Vlaamse letteren kunnen 
vinden. 

EN van die pareltjes is bvb 
,,De Meerval" van Robin 
Hannelore alias leraar Au

gust Obbels en misschien nog 
het best te typeren als onze beste 
vertegenwoordiger van natuur-li
teratuur, gesitueerd in de Kem
pen Maar wie de naam Hannelo
re uitspreekt moet uiteraard ook 
denken aan ,,magisch realisme" 
een genre dat met meer uit onze 
letteren is weg te branden 

Speels proza 
Ook ,,De Meerval" is typerend 

voor het speelse proza dat Han
nelore produceert In een Kem
pens dorpje wordt de verteller-
joernalist gekonfronteerd met 
een marginale figuur die het tel

kens weer heeft over een vis van 
twee meter lang De verteller gaat 
op onderzoek Een typische dé
marche in het magisch realisme 
die de lezer meteen een brok 
natuurschoon voorlegt, een stuk
je historie laat meeleven en ten
slotte konfronteert met een erg 
dramatisch en fantastisch einde 

Zelfs in de nadagen van het 
magisch realisme staan ons nog 
vele mooie bladzijden te lezen 
Aangeraden' 

(KT) 

— Oe Meerval. Robin Hannelore. 
Uitg. De Clauwaert, Leuven. 295 fr. 
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Wie, zoals uw rubriekschrijver, er een op z'n minst 
kleine kulinaire biblioteek op na dient te houden, 
wordt wel eens gekonfronteerd met hem verbazende 
woorden of begrippen. Akkoord, sommige kunnen u 
dagelijks vertrouwd zijn, maar andere zijn het dan 
weer helemaal niet. Willen we er eens enkele op 'n 
rijtje zetten ? En natuurlijk in Vlaanderen beginnen. 
Al moeten wij toegeven voor een flink deel van deze 
Proeven-aflevering de voortreffelijke Winkler Prins 
Culinaire Encyclopedie geraadpleegd te hebben. 

ERLIJK gezegd, kent u 
Vlaams Leeuwpudding"^ 
Om die te bereiden moet u 

eerst een halve liter chokolade-
pudding en evenveel vamllepud-
ding koken Dan een leeuwevorm 
kiezen Hierin de chokoladepud-
ding en dan de vanillepudding 
gieten Zo bekomt u een zwarte 
leeuw op een geluw veld 

Vlaamse teekoek maakt u op 
basis van met suiker geklopte 
eierdooiers en geweekte rozij
nen Een Vlaamse boterham 
daarentegen heeft als specifiek 
ingredient gepelde, gemalen 
amandelen, terwijl het Vlaamse 
suikerkoekje, nu ja, een gewoon 
zoet koekje is Zo heet het boven 
de Moerdijk toch allemaal 

Een vlechtbrood hebt u beslist 
al eens bij de bakker zien liggen 
Het deeg wordt daartoe tot drie 
ronde repen gerold en voor het 
bakken in verschillende modellen 
gevlochten Een broeder is een 
andere benaming van poffer, u 
weet wel, het mini-pannekoekje 
van gistdeeg dat in Schevemn-
gen en Amsterdam in kermisach-
tige kramen genuttigd wordt 

Een piepzak of sjouw is koffie 
die gearomatiseerd wordt met 
pijpkaneel Zo'n piepzak wordt 
graag geserveerd uit een samo

var Een smakelijke verrassing 
voor na een lichte maaltijd is de 
koffieflip Per glas een eierdooier 
en twee eetlepels suiker schui-
mig opkloppen Dan langzaam 
verder kloppend er een scheut 
rum en twee deciliter sterk koffie-
extrakt aan toevoegen De kof
fieflip wordt het liefst heet opge
diend 

Een zoutevis is op hout ge
droogde kabeljauw, met zout 
erop als bewaarmiddel Een zou
te vlinder is dan weer een hartig 
koekje Terwijl zoutvlees een on
misbaar ingredient in de Suri
naamse keuken is, in lappen ge
sneden, ingezouten rundvlees 
dat vaak eenvoudigweg met brui
ne bonen als hoofdmaaltijd op 
tafel komt Met zoetzuur ligt het 
natuurlijk helemaal anders Een 
andere benaming is tafelzuur, dat 
bestaat uit vruchten of vrucht
groenten die verduurzaamd zijn 
in een mengsel van suiker, azijn 
en kruiden 

En nu het toch kouder wordt, 
een toemaatje Bisschopwijn is 
een warme, gekruide wijn die zijn 
naam dankt aan de traditie van 
St -Nikolaasavond Voor de jong-
sten kan de rode wijn vervangen 
worden door een rode vruchten
drank of met water verdund bes-
sesap 
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De Verenigde Staten na Reagan (1) 

De ogen van Dukakis 
en de handen van Bush 

WASHINGTON D.C. — Wie in de hoofdstad van 
de VS tussen de zwetende joggers op de Mali en de 
sombere bedelaars in de straten rondkuiert, merkt 
niet dat in deze stad één van de belangrijkste 
machtswisselingen ter wereld op stapel staat. 

Het Witte Huis ligt rustig te soezen in de hete en 
vochtige namiddag. Geen verkiezingsaffiches of slo
gans zoals ze in dit land het straatbeeld ontsieren. 
De enige herinnering aan de kiesstrijd vormen enke
le venters die de toeristen voor 5 dollar (4 met je 
eigen fototoestel) naast een kartonnen beeld van 
Reagan, Bush, Dukakis of zelfs Jesse Jackson en, 
ongelofelijk, OIlie North fotograferen. Maar in dit land 
moet het betwijfeld worden of hun omzet gestegen is 
omwille van de kiesstrijd. 

ONDANKS de schijnbare 
rust zijn de VS in een 
belangrijke kieskampan-

je gedompeld. De kampanje 
wordt niet op de straat gevoerd, 
zoals bij ons, maar vooral op de 
televisie, in betaalde reklame-
spotjes van de kandidaten, en op 
meetings waar duizenden aan
hangers op afkomen. 

TV-debat 
Het eerste grote televisiedebat 

tussen de republikeinse presi
dentskandidaat George Bush en 
zijn demokratische opponent Mi
chael Dukakis trok miljoenen kij
kers. Maar het is tekenend voor 
de Amerikaanse mediawereld dat 
de vele dagbladkolommen daags 
nadien met in de eerste plaats de 
inhoud van het debat bekommen-
tarieerden, maar wel de manier 
waarop die inhoud naar voren 
gebracht werd. Bush en Dukakis 
ontsnapten zelfs niet aan een 
nauwgezette analyse van hun 
kostuumkeuze. 

Als de journalisten van de 
Amerikaanse elitebladen meer 
inkt spenderen aan het verschil in 
het gebruik van de handen van 
de 2 presidentskandidaten tij
dens het debat, of hun houding 
wanneer de tegenstander aan het 
woord IS dan aan het inhoudelijk 
verschil tussen de demokraat en 
de republikein, wat moet je dan 

nwachten van de doorsnee 
merikaan? 

Amerika kiest zijn president 
eerder op het gevoel dan op zijn 
programma. En de eigen partij-
affiliatie speelt daar een onderge
schikte rol in. In de straten van 
Washington kom je mensen te
gen die voor Bush zullen stem
men omdat ze niet van Dukakis' 
ogen houden. 

En hoewel intellektuelen over 
het algemeen een betere verant
woording kunnen geven voor hun 
keuze laten ze zich ook verras
send sterk beïnvloeden door ui
terlijk en vage gevoelsredenen. 

De kandidaten weten best dat 
Amerika's nieuwe president niet 
in de eerste plaats op zijn pro
gramma zal gekozen worden. En 
de programma's van Bush en 
Dukakis liggen uiteindelijk niet 
zover uit elkaar. De reden daar
voor is een erfenis uit het Rea-
gan-tijdperk. 

Reagan 
De grote verdienste van Ro

nald Reagan voor de VS is dat hij 
zijn landgenoten weer het gevoel 
gaf de sterkste natie ter wereld te 
zijn. De fundamentele waarden 
die Reagan inkorporeert zijn de 
basiswaarden van de Amerikaan
se samenleving. Het zijn waar
den die de doorsnee Amerikaan 
in het diepste van zijn hart deelt. 
Alleen de klemtonen tussen de-
mokraten en republikeinen ver
schillen. 

Dukakis: „Star Wars-onderzoek moet voortgezet worden, maar op 
het nivo van '83" 

Bush: „De beste sociale politiek is een job in de privé-sektor" 

De gemiddelde Amerikaan 
(voor zover die natuurlijk bestaat) 
is konservatief, isolationist, gelo
vig en houdt van president Rea
gan. Reagan moet zo ongeveer 
de populairste Amenkaanse pre
sident zijn sinds JF Kennedy, en 
die werd pas na zijn dood tot een 
mythe verheven. 

Om die reden kan Dukakis het 
zich niet veroorloven om veel 
standpunten van Jesse Jackson 
over te nemen. Jackson's "rain
bow-coalition" wordt beschouwd 
als té "liberal" (in de VS betekent 
dit progressief en links), en dat is 
in de VS een scheldwoord gewor
den. De regenboogkoalitie was 
sterk genoeg om de nominatie 
van de demokratische presi
dentskandidaat wat spanning te 
geven, maar stuit op teveel weer
stand bij de Amerikaanse Jan 
Modaal om ook in de echte strijd 
het pleit in het demokratische 
voordeel te beslechten. 

Regenboog 
Dukakis heeft nog een tweede 

goede reden om met te hoog van 
de toren te blazen met "liberale" 
ideèen. Dukakis mag er immers 
van uitgaan dat hij in de twee
strijd met Bush tóch de stemmen 
van de liberals zal hebben, die 
een konservatieve demokraat na
tuurlijk verkiezen boven de vice-
president van Reagan. 

Door integendeel zijn oordeel 
over bepaalde kontroversiële on
derwerpen wat konservatiever in 
te kleden, hoopt Dukakis hier en 
daar een republikeins graantje 
mee te pikken. Zijn keuze van de 
konservatieve Bentsen als run
ning mate moet ook in dit per-
spektief bekeken worden. 

Het grote debat in de VS gaat 
dus eerder over een verschil in 
klemtonen dan over een funda
menteel verschil in opvattingen. 
Vele waarnemers verwachten 
van Dukakis dat, indien hij Rea
gan mag opvolgen, hij eerder 
verschillende klemtonen zal leg
gen dan met de VS een totaal 
andere koers uit te varen. 

Abortus 
Het inhoudelijk overigens zeer 

saai televisiedebat gaf een goed 
beeld van de "issues" die een rol 

zullen spelen bij de komende pre
sidentsverkiezingen. Op binnen
lands vlak wees een opiniepeiling 
uit dat drugs en drugbestrijding 
hier op de eerste plaats staan. 

Ook het abortusvraagstuk 
zorgt voor verhitte diskussies. De 
Duke wil de beslissing aan de 
vrouw overlaten, maar Bush is 
zeer sterk tegen abortus gekant, 
en haalt adoptie aan als het te 
verkiezen alternatief. 

De Bush-medewerkers deden 
hun uiterste best om Dukakis' 
gebrek aan ervaring dik uit de 
verf te laten komen. In het debat 
counterde Dukakis die aanval 
door een trits Amerikaanse presi
denten op te noemen die ook 
alleen maar gouverneur waren 
vooraleer naar het Witte Huis te 
verhuizen: F. Roosevelt, Wilson 
en natuurlijk John Kennedy. In 
het debat van de kandidaat vice-
presidenten probeerde Quayle 
dezelfde viool te bespelen op de 
vraag van Bentsen maar het be
kwam hem slecht. Bentsen stelde 
onomwonden dat Quayle hele
maal niet het gehalte van Kenne
dy haalt en de demokratische 
senator kwam daarmee als over
winnaar uit het debat. 

In het presidentiële debat ging 
de Duke onmiddellijk in de tegen
aanval met de retorische vraag 
waarom de rijke ervaring van 
Bush hem dan niet verhinderde 
om verwikkeld te geraken in bvb. 
het Iran-Contra-schandaal of de 
Noriega-zaak. 

Bush kon hier alleen tegen in
brengen dat hij bereid is om No
riega en de Iran-Contra-affaire op 
zich te nemen zolang de geschie
denis maar zal uitmaken dat de 
Verenigde Staten onder Reagan 
hun kracht teruggevonden heb
ben. Dukakis miste echter de 
kans om op dit pleidooi voor een 
"het-doel-heiligt-de-middelen-po-
litiek" te reageren. Ook de pers-
kommentaren zwegen over deze 
toch wel merkwaardige interpre
tatie van Reagan's blunders in de 
internationale politiek. 

Tot slot: wie denkt dat de rela
ties met West-Europa of de rest 
van wat in de VS de "free world" 
genoemd wordt een rol van bete
kenis spelen in de kampanjes van 
Bush of Dukakis, komt bedrogen 
uit: in hun eerste debat voor de 
televisie werd West-Europa niet 

I één keer vernoemd.. (pdj) 
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VAKKUNDIG VERZEKEREN 
DAAR TEKENEN 

WUVDOR 
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(Als we meer plaats hadden stonden hier nog 3 782 handtekeningen extra) 

WIJ, van de ASLK, zijn thuis in verzekeringen Al 100 jaar 
lang WIJ kennen onze klanten Weten wat ze willen En 
daar hebben wij een beste verzekering voor Tegen een 
beste prijs Uw gezin, het huis, uw inkomen van nu en 
het prima pensioen van straks en binnenkort ('89) ook 
de auto daar heeft de ASLK-Verzekermgen een pas
klare oplossing voor U vindt ze gewoon in uw ASLK-

agentschap waar u de dag door welkom bent Of bij u 
thuis als u dat makkelijker vindt De mensen van de ASLK 
zijn specialisten in het verzekeringsvak Voor alles wat u 
ter harte gaat Een goede verzekering is getekend ASLK 
Zoveel IS zeker Dat zeggen wij en daar zetten wij ook 
vierkant onze naam onder Klaar en duidelijk Daaraan 
herkent u ons 

VERZEKERINGEN ASLKS 
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— Op 15 maart 1976 kreëerde het gezelschap van het Mechels 
Miniatuur Teater het toneelstuk ,,De Kollega's" van Jan Matterne. Het 
bestond uit twee delen: ,,Den Buro" en „Het Feest". Van dit stuk 
werden 300 voorstellingen gespeeld in Mechelen en op reis door 
Vlaanderen en Nederland. Er werden in totaal 87.000 toeschouwers 
bereikt. 

Het TV-feuilleton ,,De Kollega's" werd een even groot sukses. 
Tussen 1977 en 1980 werden 39 afleveringen door de BRT uitgezon
den. Nooit geziene kijk- en waarderingscijfers waren het resultaat. 

In 1984 werd door de Dienst Pers en Publikaties van de BRT het 
boek „De Kollega's" uitgegeven. Alle 5.000 eksemplaren werden 
verkocht. 

,,De Kollega's", nu ook in de bioskoop! 

Na dergelijke lange suksesvolle aanloop was een bioskoopfilm zo 
goed als „een must" geworden. Vlaanderen heeft nood aan een film in 
het tragikomische genre met een herkenbaarheid. De mengeling van 
humor en de ernstige kantjes van het leven geeft aan DE KOLLEGA'S 
MAKEN DE BRUG een universeel karakter. 

„De Kollega's maken dé brug" is een film in regie van Vincent 
Rouffaer naar een scenario van Jan Matterne. De producenten zijn 
Ralf Boumans en Manu Verreth. Vanaf 14 oktober zijn er première
voorstellingen van de film te zien en vanaf 20 oktober is de film in 
omloop. Voor meer informatie kan u zich wenden tot „Alfa-Films" die 
de distributie van de film verzorgt: 02/218.37.27. 

— In „Toogenblik", Cortenbachstraat 11 in Haren (Brussel) treedt op 
vrijdag 14 oktober op 20u. DRS. P op. Spitse, kolderske teksten en vlot 
pianospel, lollige bindteksten en een hoop geïmproviseer staan borg 
voor een avondje lachen! 

— Van 15 oktober tot 16 januari loopt er in het Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst, Romestraat 11, 8400 Oostende, een retrospek-
tief overzicht van het werk van de abstrakte schilder GASTON 
BERTRAND. De ekspositie is dagelijks toegankelijk van 10 tot 17u., 
behalve op dinsdag. 

— SCHATTEN DER LIEFDE is de titel van een tentoonstelling die 
skulpturen brengt van Frank Donseif (°1948) en schilderijen van 
Thomas Lange (°1957) van de jongste tien jaar. Twee verschillende 
disciplines: uiteraard enerzijds immaterieel ogende beeldhouwwer
ken, anderzijds schilderen met een plastisch karakter worden onder
ling in relatie geplaatst. In het oeuvre van Th. Langhe en Fr.Dornseif 
staat het thema van de liefde centraal. Zij gaan de passie niet uit de 
weg: zowel het zinnelijke aspekt als de imaginaire schaduwzijde ervan 
worden in hun werk betrokken. 

Zij vertegenwoordigen reeds de derde generatie van kunstenaars 
die streven naar een nieuwe schilder- en beeldhouwkunst. In Duits
land speelt o.a. Berlijn, waar beide kunstenaars werken, een belangrij
ke rol in deze tentoonstelling. 

De tentoonstelling loopt van 15 oktober tot 21 november (elke dag 
van 10 tot 17u.) in het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, 
Romestraat 11, 8400 Oostende (gesloten op dinsdag). 

— THE FLAG-PROJECT. Deze internationale tentoonstelling werd 
samengesteld door de Stichting Gran Pavese in Rotterdam en bestaat 
uit 50 vlaggen van 2 op 3 m die werden ontworpen door toonaangeven
de hedendaagse kunstenaars uit een tiental landen. 

Een zelfde set vlaggen zal elke dag gehesen en gestreken worden 
op de gedempte zuiderdokken van het museum. 

De vlaggen prijkten reeds op het voormalig werkeiland Neeltje Jans 
in Nederland en zullen verder reizen naarde USA, Duitsland, Japan... 

,,The Flag-Projekt", tot 6 november in het MUHKA (Museum van 
Hedendaagse Kunst) Antwerpen. 

samenstelling t.s. 

M^ 
Etnografisch museum te Antwerpen 

Volkeren 
van pool tot evenaar 
Op zaterdag 1 oktober opende het Etnografisch 
Museum te Antwerpen zijn deuren. Een museum dat 
bij de Antwerpse bevoll<ing reeds lang bel<end is, 
maar dat tot heden toe bestond uit een verzameling 
zonder lokaal. 

In 1952 voerde het stadsbestuur een administra
tieve reorganisatie van de musea door. In het kader 
daarvan werd, bij de groep oudheidkundige musea, 
een Etnografisch Museum opgericht. 

DE beschikking over vier 
laat-16de-eeuwse gewe
zen gilde- en ambachts-

huizen aan de Kaasstraat, over 
een aanpalend braakliggend per
ceel, en het vooruitzicht de 
Dienst voor Toerisme over te 
brengen van de Suikerrui naar de 
Grote Markt, heeft het stadsbe
stuur er in 1972 toe doen beslui
ten, voornoemd geheel te be
stemmen voor het Etnografisch 
Museum. 

Het nieuwe gebouw bestaat uit 
een afdeling voor administratie 
en diensten en een afdeling voor 
de verzamelingen. De totale 
vloeroppervlakte voor het ten
toonstellen van de verzamelin
gen bedraagt 1.528 m ,̂ waarvan 
1.200 m2 voor vaste opstelling en 
328 m2 voor tijdelijke tentoonstel
lingen. De verdiepingen zijn on
derling verbonden door een trap 
en een ruime lift. 

De inhoudelijke verwerking van 
de verzameling en presentatie
uitrusting zijn in verregaande 
mate van elkaar afhankelijk. 
Hoofdzaak blijft evenwel de es
sentieel museale verplichting, 
een uiteindelijk onvervangbaar 
patrimonium zo lang mogelijk op
timaal in stand te houden. 

Wereldwijd 
De museumtechnische uitrus

ting genoot bijzondere belang
stelling en steun van het ministe
rie van de Vlaamse Gemeen
schap, Administratie, Kunst en 
Toerisme. 

In weerwil van bepaalde recen
te strekkingen die volkenkunde-
musea er toe brengen bij voor
keur tijdelijke tentoonstellingen 
te presenteren, ten nadele van 
het eigen bezit, is radikaal geko
zen voor maximale benutting van 
de eigen verzameling. 

Op het gelijkvloers komen Afri
ka en de Zuidzee aan bod terwijl 
op de eerste verdieping Amerika, 
de Poolvolken en Indonesië wor
den belicht. Op de 2de verdie
ping vindt men alles in verband 
met Azië en op de 3de verdieping 
wordt aandacht gevraagd voor 
o.a. China en Japan. Op de 4de 
verdieping tenslotte worden tijde
lijke tentoonstellingen gepresen
teerd. 

Openbaar 

kunstbezit 
Bij de opening hoopt het Etno

grafisch Museum gereed te zijn 
met gelijkvloers en eerste verdie
ping, terwijl op de 4de verdieping 
verschillende belangrijke schen
ken worden getoond als hulde 
aan het mecenaat. Normaal moe
ten enkele maanden nadien de 
overige verdiepingen toeganke
lijk zijn. 

In de lente 1989 wordt door 
Openbaar Kunstbezit in Vlaande
ren een katern uitgebracht die 
aan het Etnografisch Museum in 
Antwerpen gewijd is, en in zekere 
zin als wandelgids zal kunnen 
dienen. 

Het museum, dat gevestigd is 
aan de Suikerrui 19, is dagelijks, 
behalve de maandag, toeganke
lijk, en dit van 10 tot 17 uur. De 
overige sluitingsdagen zijn Kerst
mis, Nieuwjaar en 1 mei (Info: 02/ 
232.08.82). 

UJ. 
• • • • • • • • • • • • •mm • 

WHO FRAIVIED ROGER RAB
BIT is een film waar het' 
orgasme aan voorafgaat — 

dit in de vorm van een schitterende 
kartoen, en heel de film wordt er 
geprobeerd datzelfde prettige gevoel 
terug te vinden. 

Deze nogal erotische inleiding voor 
de nieuwe Touchstone-produktie 
(een onderafdeling van de Disney 
Studios) waarmee regisseur Robert 
Zemeckis de vrije hand kreeg van 
Steven Spielberg, om zijn hoofdak
te urs Bob Hoskins en Ctiristopher 
Uoydte laten evolueren in een filmde-
kor — een mix van speel- en tekenfilm 
dus. Volwassenen met een goede 
filmopleiding zullen genieten van de 
bon-mots van b.v. Mae West en ook 
van de vele ondero/ereldfiguren die in 
de loop der jaren de Amerikaanse 
produkties bevolkten — voor kinde
ren is deze film echter ongeschikt. Er 
zijn af en toe wel enkele uitschieters 
en dan vooral in de tekenfilm gedeel
ten, alhoewel het ook leuk is om Bob 
Hoskins te zien dansen en te horen 
vals-zingen. S'mós Zemeckis Back to 

Nieuw 
In de bios 

the Future draaide en in Amazing 
Stories het verhaal van de mummie 
tot een goed einde bracht, heeft hij 
gezwegen. Misschien... 

De film van Claude Bernard-Au-
bert: Adieu je t'aime — (je ne t'aime 
pas — zo 

De Nieuw Zeelandse film The Navi
gator van Vincent Ward is afwisse
lend in zwart-wit en kleuren. Zwart-wit 
voor de Kumbrische scènes — die 
beginnen in 1348, het jaar van de 
Zwarte Dood ofte pest — kleur voor 
de dromen en de voorzieningen van 
Griffin {Hamish l^cFarlane) die zich in 
een verre toekomst afspelen. 

Maar terug naar 1348 Een heel 
dorp leeft in angst dat de pest weldra 
ook hun aantal zal decimeren. De 
negenjarige jongen Griffin verbeid de 
terugkomst van zijn oudere broer 
Connor (Bruce Lyons). Ondertussen 
echter wordt hij geplaagd door een 
droom waar men in op zoek is naar 
een grote katedraal in een hemelse 
stad en wanneer deze is gevonden, 
zal er een man van die toren te pletter 
storten. Wanneer Connor dan terug
keert blijkt de droom een voorspelling 

te zijn over de manier waarop het 
dorp aan de pest zou kunnen ontko
men. 

De queeste zal worden aangevan
gen door Griffin, Connor en vier ka
meraden en deze brengt hen naar het 
einde van de jaren 1980 in een grote 
metropool. Hier wordt de film, die 
totdantoe erg somber en Pools aan
deed, erg humoristisch en kent zijn 
sterkste momenten. Deze film barst 
van simboliek en deze kan men na 
eenmaal kijken niet allemaal venwer-
ken, maar is het geen reklame voor 
een film, wanneer men de behoefte 
voelt om hem nogeens terug te zien, 
enkel om hem nog beter te begrij
pen? Hetgeen de regisseur waar
schijnlijk jaren gekost heeft om er in 
te steken, haalt men er in 93 minuten 
niet direkt uit. Dus tot ziens in de zaal 
waar ze The Navigator spelen, uw 

Willem Sneer 

Bob Hoskins en Stubby Kaye zwaar verliefd op sexy Jessica. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • f f ¥ T 
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Betwistbaar pleidooi pro domo... 

Gaston EyskenssHet laatste gesprek 
Manu Ruys heeft mijn taak vergemakkelijkt door 

de bespreking die hij aan dit boek gewijd heeft in 
,,De Standaard". Een negatieve beoordeling dringt 
zich inderdaad op. Klaarblijkelijk heeft een man van 
tachtig jaar voortgaande op zijn geheugen een 
aantal vragen beantwoord en het resultaat is er naar. 
Het is onbegonnen werk alles recht te zetten wat 
historisch onjuist of betwistbaar is. 

HET begint reeds met de 
periode voor de oorlog. 
Waar Eysl<ens Herman 

Vos bij het VNV onderbrengt is hij 
er glad naast. Toen het VNV 
opgericht werd had Herman Vos 
het Vlaams Front (voorloper van 
het VNV) reeds verlaten en was 
naar de socialistische partij over
gestapt. Wanneer hij beweert dat 
men toen niet wist wat federalis
me was en wat men bedoelde 
met een ,,publiekrechtelijk sta
tuut voor Vlaanderen" vergeet hij 
een reeks belangrijke bijdragen 
over dit onderwerp van de hand 
van prof. Van Bauwel in „Nieuw 
Vlaanderen". 

Trou de mémoire? 
Wanneer Gaston Eyskens be

weert dat hij de Vlaamse Con-
centrtie in het beginselakkoord 
KVV-VNV bleef verdedigen in 
openbare vergaderingen vergeet 
hij dat hem spreekverbod opge-
leg was. En zo gaat het verder op 
belangrijke of minder belangrijke 
punten. Zijn uiterst negatief oor
deel over het aktivisme en de rol 
en de invloed van het radikale 
Vlaams-nationalisme wordt o.m. 
tegengesproken door de enorme 
weerslag van de Borms-verkie-
zing, die de taalwetgeving moge
lijk maakte. Zijn relaas over de 

Dichter-nationalist 

Anton van 
Wilderode 70 

Op 28 juni 1988 werd Anton van Wilderode 70 jaar. 
Van Wilderode is bij het grote publiek vooral 

bekend door zijn poëzie en vertalingen van Latijnse 
klassieke auteurs. 

Van Wilderode is echter ook priester-leraar en 
strijdend Vlaming. 

len werkte hij mee aan het 
Vlaams Nationaal Zangfeest. Hij 
hield toespraken en schreef tek
sten voor heel wat Vlaamse ver
enigingen. 

Op zaterdag 22 oktober a.s. 
wordt dan ook door deze vier 
organisaties een Vlaams-nationa-
le huideviering n.a.v. de 70ste 
verjaardag van Anton van Wilde-
rode georganiseerd. Deze gaat 
door om 15 uur in de grote zaal 
van het Sint-Bavo Instituut te 
Gent, ingang Reep — Lange 
Boomgaardstraat. 

Hulde 
Clem de Ridder spreekt over 

de dichter, e.h. Daan de Smet 
over de opvoeder en Paul Daels 
over de Vlaming van Wilderode. 
Poëzie van en liederen op tekst 
van van Wilderode worden ge
bracht door Tine Ruysschaert, 
Miei Cools, Herman Elegast, De 
Vaganten en Gust Teugels. Fran
cis Verdoodt verzorgt de presen
tatie. Herman Slagmulder staat in 
voor de regie. 

Na de huidezitting wordt aan 
de aanwezigen een receptie aan
geboden. 

De toegang is gratis. Plaatsen 
kunnen evenwel gereserveerd 
worden bij het ANZ, door storting 
van 100 fr. op rekeningnummer 
409-6518251-89 met vermelding 
van ,,Anton van Wilderode 70" 

•Mir 

H
ET IJzerbedevaartkomi-
tee, het Algemeen Ne
derlands Zangverbond, 

het Davidsfonds en VTB-VAB wil
den Anton van Wilderode, ter ge
legenheid van zijn 7aste verjaar
dag, een passende hulde bren
gen én als dichter én als opvoe
der, maar ook als strijdend Vla
ming. 

IJzerbedevaart 
Sinds 1950 schrijft Anton van 

Wilderode teksten voor de IJzer
bedevaart Deze werden trou
wens gebundeld in ,,De dag be
gint bij een puin". Herhaalde ma-

Gaston Eyskens, een laatste omstreden gesprek... 

beruchte nacht op het paleis te 
Laken toen koning Leopold ge
dwongen werd af te treden wordt 
weerlegd door het boek van Paul 
Theunissen „1950: ontknoping 
van de koningskwestie en blijkt 
historisch betrouwbaar. Zo zou
den we kunnen verder gaan met 
terechtwijzingen en rechtzettin
gen. Ik vraag me peroonlijk af 
waarom hij ontekent dat ik hem 
— toen hij mij in 1958 mijn stem 
vroeg voor zijn minderheidsrege
ring — de vrijlating van dr. Elias 
vroeg. Ik ben daar absoluut zeker 
van en ik kon het toch weten. Is 
dit bij hem een trou de mémoire 
of wenste hij het om een of ande-
rer reden te ontkennen? 

Ook over de Volksunie is hij 
zeer negatief. Een samenraapsel 
van Vlaamsgezinden. Dan wan
neer het Vlaams-nationalisme 
toch door alle historici als een 
ideologische strom erkend wordt. 
Is het trouwens mogelijk een ver
klaring te geven voor de opmer
kelijke evolutie van unitarime 
naar federalisme, voor de split
sing van de unitaire partijen, 
enz... zonder de rol en de invloed 
van de Volksunie in aanmerking 
te nemen? 

Gaston Eyskens was voor de 
oorlog, in de jaren dertig, ten 
tijden van het beginsel-akkoord 
KVV-VNV, dat hij persoonlijk on
dertekende, onbetwistbaar ge
wonnen voor het federalisme. 

Soepelheid 
Na de oorlog was hij dit volledig 

vergeten en gedroeg zich als uni-
tarist. Het is pas met de spekta-
kulaire groei van de Volksunie 
(van 1 zetel naar 20 zetels in de 
Kamer op 10 jaar tijd) en de forse 
herleving van het Vlaams-natio
nalisme dat hij zijn houding (en 
overtuiging?) wijzigde. Ik herin
ner mij toch de gesprekken die ik 
met hem had. 

Dat Gaston Eykens de door 
hem gevoerde politiek door dik 
en dun verdedigt is verstaanbaar. 
Toch is er gefundeerde kritiek 
mogelijk op deze polittiek, des te 
meer daar hij zich zo scherp kri
tisch uitlaat over hetgeen ande
ren na hem gedaan hebben of 
gepoogd hebben en hetgeen in 
de lijn lag van wat hij zelf begon
nen was. Het beginsel van de 
meerderheid in beide taalgroe
pen en de grendelgrondwet, met 
de alarmprocedure, komen van 
hem. Hoe kan hij dan anderen 
verwijten dat zij de meerderheid
spositie van de Vlamingen opga
ven of zouden willen opgeven. Er 
zit geen logika in zijn redenering. 

Gaston Eyskens was ongetwij
feld een zeer verstandig en be
gaafd man, maar zeer zelfingeno
men. In zo ver dat hij vooral zijn 
eigen rol belangrijk achtte en er 
de voorrang aan gaf. Hij was 

geen strijder voor een eigen over
tuiging, bereid offers te brengen. 
Hij was inzover pragmatieus dat 
hij zijn overtuiging of zijn per
soonlijke opvattingen voor zich 
hield en zich aanpaste aan de 
omstandigheden, aan de kansen 
van het ogenblik. Zelfs met zijn 
eigen partij had hij slechts een 
vrij losse band. Hij was bv. tegelij
kertijd de man van het AOW en 
van het VEV. Alhoewel een groot 
politicus, wat niemand zal betwis
ten, was het toch door een grote 
,,soepelheid" dat hij de rol heeft 
kunnen spelen die hij gespeeld 
heeft. 

Pro domo 
Alhoewel een overtuigd Vla

ming, heeft hij ook in Vlaams 
opzicht wel eens blijk gegeven 
van een wat te grote ,,soepel
heid", om voor de Walen aan
vaardbaar te blijven. Zo weigerde 
hij in feite positie te kiezen in het 
konflikt rond Leuven-Vlaams. 

Het IS aannemelijk dat dit boek 
een pleidooi pro domo geworden 
is, maar dit zal de historicus met 
beletten de fouten en tekortko
mingen in het beleid van Eyskens 
te ontdekken. Zo is hij een der 
verantwoordelijken voor de onge
hoorde wijze waarop men in de 
jaren zestig omgesprongen is 
met de staatsfinancies. Het kon 
met op en de uitgaven hepen in 
alle sektoren de spuigaten uit. 
Daar ligt de oorsprong en de 
oorzaak van de financiële miserie 
van de staat. 

Ik heb slechts enkele voorbeel
den gegeven van onjuiste, onvol
ledige, verkeerde voorstellingen. 
Manu Ruys in zijn recensie gaf er 
andere. Slotsom is dat de objekti-
viteit van het boek in zijn geheel 
in twijfel moet getrokken worden. 
Het is spijtig dat men gemeend 
heeft dit boek (?) te moeten uitge
ven. Ten slotte was het slechts 
een vraaggesprek. Men heeft er 
de nagedachtenis van Gaston 
Eyskens beslist geen dienst door 
bewezen. 

F.V.d.Elst 

— Gaston Eyskens. Het laatste ge
sprek. Herinneringen aan 40 jaar 
politiek leven. Ultg. DNB/Pelc-
kmans-lpovo, Kapellen/Brussel. 
595 fr. 

Advertentie 

Gaston 
EYSKENS 

Het laatste gesprek 

Storend voor de een, 
verrassend voor de ander! 
'Ik was verrast door de levendige spreekstijl en de 
verregaande vrijmoedigheid...' 

uit het Woord Vooraf van Mark Eyskens 

Herinneringen aan 40jaar 
politiek leven 

HSÖ l Ui.tUHU It 

Naam 

Adres 

Ik bestel hierbij een exemplaar van 
GASTON EYSKENS. Het Laatste Gesprek. 
Ik voeg een cheque bij ter waarde van 595 fr. 

Uitgeverij PELCKMANS 
Kapelsestraat 222, 2080 Kapellen 
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KV en Sporting Europese tegenstanders 

Van prestige- tot miljoenenduel 
Het lot was KV Mechelen en Sporting Anderlecht 

vorige vrijdig niet genadig. In Zurich werden de 
tenoren van het Belgisch voetbal tegenover elkaar 
geplaatst in Europees verband. Zelfs buitenlandse 
kranten spraken van ,,een vervroegde finale in 
Europacup II". 

Is ons voetbal dan zo sterk? 
Wellicht niet maar de bezet
ting in de Europabel<er voor 

bekerwinnaars is doorgaans ma
ger en dit seizoen worden in deze 
kompetitie kwalitatief laagtere-
kords gevestigd. Want naast de 
twee Belgische vertegenwoordi
gers durven enkel CF Barcelona 
en misschien Carl Zeiss Jena, 
Sampdiria Genua en Eintracht 
Frankfurt op een bekertriomf ho
pen. Dat is weinig maar... nog 
altijd meer dan vorig jaar. 

Pijnlijke zaalc 
Vandaar dat KV en Sporting 

begrijpelijkerwijze wensten el
kaar niet voor de eindstrijd te 
ontmoeten... De miljoenen zou
den dan al grotendeels geteld zijn 
en de beslissende match zou niet 
meer zijn dan het zoveelste pres-
tigeduel dat voor één keer in het 
buitenland moest worden uitge
vochten. Het heeft evenwel niet 
mogen zijn. Wie begin november 
wordt uitgeschakeld moet de 
budgetten herschikken en dat is 
voor topklubs meestal een pijnlij
ke zaak. 

Vandaar dat de nervositeit za
terdag al voelbaar was toen beide 
klubs in kompetitieverband te
genover elkaar stonden. Het An-
derlechtstadion was voor de gele
genheid uitverkocht maar behal
ve de voorzitter van de Belgische 
voetbalbond was niemand tevre
den met het geleverde resultaat. 
De dubbele bekerkonfrontatie 
wierp al zijn schaduwen vooruit. 
Dat belooft voor wat nog komen 
moet... 

Kritiel( 
De onmiddellijke opkomst van 

ons topvoetbal zal meer dan 
waarschijnlijk door de twee be
trokken klubs worden bepaald. 
Zij beschikken kwalitatief en 
kwantitatief over de ruimste spe
lerskernen en hun financieel po
tentieel reikt blijkbaar verder dan 
dat van de konkurrenten. 

Vooral KV Mechelen houdt niet 
op de sportwereld te verbazen. 
Onder De Mos is de Malinwa een 
sportieve grootmacht geworden. 
Almaar meer insiders geloven dat 
KV meer kwaliteit in huis heeft 
dan Sporting. Mechelen heeft An
derlecht in de voorbije jaren op 
de transfermarkt overvleugeld. 
Het begon met Emmers, De Wile 

en 0'Hana. Het ging voort met 
Bosman, Versavel, Wilmots en 
Leen. En niemand gelooft dat het 
daarmee zal eindigen. Vorige 
week verklaarde voorzitter Cor-
dier aan iedereen die het horen 
wilde dat de Europese top het 
hoofddoel is. Hij kijkt verder dan 
de landgrenzen. 

Merkwaardig was ook een uit
spraak van manager Paul Cou
rant in ,,De Morgen" van vorige 
zaterdag. Voor het eerst uitte hij 
enige kritiek aan het adres van de 
tegenstander. Courant stelt dat 
Michel Verschueren binnen de 
Brusselse klub te machtig dreig
de te worden. Deze zou teveel 
macht en bevoegdheden in (zijn) 
twee handen verzamelen. Er zou 
onvoldoende gedelegeerd wor
den en dat zou wel een nadelig 
kunnen worden voor Anderlecht. 

Groeiend 
zelfvertrouwen 

Op zichzelf is de mening van 
Courant weinig relevant. Ande
ren hadden al eerder in die rich
ting gesproken. Belangrijk is wel 
dat Courant eindelijk luidop zijn 
mening begint te zeggen. Het 
wijst op groeiend zelfvertrouwen. 
In het verleden schuwde Malinois 
elke op- of aanmerking in de 
richting van het Astridpark. 

Anderlecht gold als het enige 
en grote voorbeeld. Verheven bo
ven elke vraagstelling. Aad De 
Mos speelde dit spelletje mee en 
kroop bij elke binnen- en buiten
landse gelegenheid in de rol van 
underdog. Dat was de gemakke-
lijkheidsoplossing. 

KV begint nu gelukkig anders 
te reageren. Het is zich bewust 
geworden van zijn waarde, van 
de deugdelijkheid van zijn spor
tieve strukturen. Die moeten nu 
nog wel een kommercieel-organi-
satorische onderbouw krijgen 
maar ook daarvan wordt werk 
gemaakt. Het nieuwe stadion zal 
er zeker komen en dan zal het 
Malinwa van Cordier waarschijn
lijk voor niemand meer opzij 
gaan. 

Barcelona? 
Misschien zal Anderlecht zich 

over een kleine maand wel over 
zijn toekomst moeten beraden. 
De eventuele uitschakeling in Eu
ropacup II zal maar moeilijk wor
den verteerd. Er zullen dan veel 
vragen rijzen en zoiets kan nooit 
kwaad. 

De kritici beweren dat Ander
lecht snel ,,veroudert". We zijn 
het daarmee niet eens. De voor
zitter mag dan in de zeventig zijn, 
hij heeft vermoedelijk nog ambitie 
op overschot. Zijn manager is 
niet anders: Michel Verschueren 
loopt nog over van energie. Wat 
schort er aan? Misschien zitten 
er graten in het sportief beleid. 
De transfermachine reageert niet 
meer even snel en het jarenlang 
geroemde scoutingapparaat ver
toont plotseling vele tekortkomin
gen. Het is weinig waarschijnlijk 

dat Anderlecht Wilmots, Emmers 
en De Wilde heeft gemist. Het is 
realistischer te veronderstellen 
dat Anderlecht deze opkomende 
talenten niet heeft ,,gezien" of 
hun mogelijkheden verkeerd 
heeft ingeschat. En dat is veel 
erger. 

Sporting mag zich niet blind 
staren op zijn nieuw stadion en 
op zijn traditie. Niets is eeuwig. 
Ook het sukses niet. En het is niet 
omdat men in de voorbije veertig 
jaar zoniet alle veldslagen dan 
toch bijna alle oorlogen heeft ge
wonnen dat men niet van zijn 
troon zou kunnen gestoten wor
den. 

IN zijn vroegste jaren was Pa
rijs-Tours een voorjaars
koers. De tocht van de hoofd

stad naar de Loire werd in de 
pionierstijd veertien dagen na Pa-
rijs-Roubaix georganiseerd. Be
doeling was de spurters een re
vanche aan te bieden na het voor 
hen onverteerbare labeur op de 
kasseien van het noorden. Al 
voor de tweede wereldoorlog be
trof het een raszuivere vlucht-
koers. Ene Jules Rossi won in 
1932 tegen een gemiddelde snel
heid van 42,092 km/u. I 

Naar de bron 

Parijs-Tours werd tot in de ja-

Veelbelovend 
Anderlecht stelt dat het over 

korte tijd de inkomsten van loges 
en business seats voor sportieve 
doeleinden zal kunnen aanwen
den. Dat klinkt veelbelovend. 
Maar het waarborgt weinig. Het 
volstaat de CF Barcelona tot 
voorbeeld te nemen. Deze ,,rijk
ste" klub ter wereld heeft in de 
lengte van jaren geen miljoenen 
maar miljarden uitgegeven op de 
spelersmarkt. Het heeft ze weinig 
sportieve triomfen opgeleverd. 
Wanneer een voetbalvereniging 
op een bankinstelling gaat gelij
ken kan ze misschien een gunsti
ge Winst- en Verliesrekening 

ren zeventig als een echte top-
klassieker aangezien. Ondanks 
haar specifiek karakter — de 
wedstrijd eindigde vaak op een 
een massaspurt — werd de koers 
door iedereen aanvaard. De el
lende begon in 1974. De organi
satoren vonden dat de wedstrijd 
moest worden omgeturnd. Be
grippen als rentabilisering en 
sponsorship maakten toen op
gang in het wielermilieu. Parijs-
Tours werd vier jaar lang Tours-
Versailles, daarna één jaar Blois-
Monthlery, daarna zes jaar Blois-
Chaville en tenslotte drie jaar 
Creteil-Chaville. Niemand ge
raakte er nog wijs uit zodat men 
nu uit pure miserie naar ,,de 
bron" terugkeerde en de koers 
reed ,,binnen haar natuurlijke 
bedding". 

voorleggen maar verspeelt ze 
veel sportlef-menselijke geloof
waardigheid. Daarover moet 's 
lands glorierijkste klub zich mis
schien beraden. Anderlecht heeft 
na de tweede wereldoorlog bijna 
ononderbroken de beste bestuur
ders, de beste trainers, de beste 
spelers (van miniemen tot A-inter
nationalen), de beste begelei
ders, de beste talentscouts en de 
meeste supporters gehad. Het is 
de vraag of dit nog langer het 
geval is. De toekomstige Europe
se ,,broederstrijd" zal zeker niet 
over de toekomst van de klub 
beslissen. Zij kan hem wel helpen 
oriënteren. 

Flandrien 

Te pletter 
Het werd een onverhoopte 

meevaller. De finale was ronduit 
meeslepend en de jonge Jan 
Goessens reeds zich bijna in de 
legende. Op de eindeloos lange 
Avenue de Grammont vocht hij 
de strijd van zijn wielercarrière. 
Hij reed zich te pletter en werd 
van geluk naar wanhoop geslin
gerd. Maar hij bewees dat er voor 
jonge renners met lef en onder
nemingszin nog een toekomst is 
weggelegd. Goessens was groot 
in zijn nederlaag. Vanzelfspre
kend had hij liever gewonnen. Hij 
verdiende de zege ook dubbel en 
dik. Maar het mocht (nog?) niet 
zijn. 

In Parijs-Tours reden de Bel
gen trouwens sterk. En ook dat 
was niet ongewoon. Van de laat
ste tien wedstrijden ,,in goede 
richting" (van 1964 tot 1973) 
wonnen onze landgenoten er 
acht. Nadien stond er nog vijf
maal een Belg op het podium. Die 
koers schijnt onze coureurs dus 
echt te liggen. Ook nu weer ein
digden er acht van de onzen 
binnen de eerste tien. Is er dan 
toch nog hoop? 

Jan Goessens verliest met roem en eer 

Met Parijs-Tours 
herleeft het verleden 

Vorige zondag werd er eindelijk nog eens een 
echte najaarsklassieker gereden. Parijs-Tours, de 
hazenkoers bij uitstek, werd in ere hersteld. Door de 
organisatoren en door de renners. Met vereende 
krachten knoopten zij suksesvol aan bij een oude 
traditie. 
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Staatssekretaris Valkeniers opent 

Brusselse Veertiendaagse 
van het Bos 

19 

De Brusselse Natuurbescherming is in beweging. 
Nadat de hoofdstad 2 weken geleden gastheer was 
voor de Nationale Natuurbeschermingsdag, opende 
staatssekretaris Valkeniers de ,,Brusselse veertien
daagse van het bos". Met deze aktie wordt de 
aandacht gevestigd op het belang van groene ruim
ten en bossen in onze verstedelijkte kuituur. Informa
tie en sensibilisering vooral van jongeren staan 
voorop. 

DIT land is bosarm: er rest 
nog slechts 610 m^ bos 
per inwoner. Dat is zowat 

de helft van het Europese gemid
delde. Op wereldvlak is dat nog 
12.000 m2 per inwoner. Elke mi
nuut echter verdwijnt er ergens 
21 ha bos. Een groot gedeelte 
van wat ons nog rest, verkeert 
bovendien in een slechte toe
stand vooral als gevolg van ver
zuring, overkapping en grondver-
arming. 

LAAT BRUSSEL WEER ACEMEN. 

Bosarm 
Het Brusselse hoofdstedelijk 

gebied is ongeveer 1720 ha bos 
rijk, dat is ongeveer 17 m^ per 
inwoner. Toch is Brussel enkele 
bijzondere semi-natuurgebieden 
rijk die dringend beschermd die
nen te worden. 

Vijf bossen zijn eigendom van 
het Brusselse Gewest. Het be
langrijkste IS heXZoniënwoud met 
1654 ha. Het strekt zich uit over 
Vlaanderen en Wallonië. Van
daar dat het beheer ervan onder 
liefst 6 verschillende administra
ties volt zodat koördinatie van 
zeer groot belang is. 

De andere staatsbossen zijn 
kleiner, 6 ot 33 ha, maar ekolo-
gisch bijzonder interessant: het 
Laarbeekse, het Poelbos, het Dil-
legembos te Jette en het Kinsen-
daelbos te Ukkel. 

Staatssekretaris Valkenies is 
vast besloten om de resterende 
Brusselse bossen maksimaal te 
behouden en te beschermen. Hij 
wil ook, waar mogelijk, nieuwe 
aanplantingen realiseren. Vooral 
in het Brusselse is de menselijke 
behoefte aan een ,,groene long" 
voor passieve rekreatie zeer be
langrijk. 

Sensibiliseren 

Overmatige bosrekreatie bete
kent echter ook beschadiging en 
biologische verarming van het 
bos. Vandaar dat tijdens de Veer
tiendaagse van het bos heel wat 
aandacht wordt besteed aan sen
sibilisering van het publiik, in het 
bijzonder bij de jongeren. 

De stilte eerbiedigen, dieren 
met rust laten, bomen en planten 
niet beschadigen, geen afval 
weggooien... zijn enkele basisre
gels die de bosrekreatie minder 
beschadigend maken. Toch wor
den ze al te vaak vergeten, niet 
nageleefd. 

Om de jongeren hierop te wij
zen worden tijdens de veertien
daagse wandelzoektochten geor
ganiseerd vor leerlingen van de 
5de en 6de leerjaren van de Brus
selse lagere scholen. Aan de 
hand van 25 natuurvragen kre
gen de leerlingen een interessant 
leerpakket aangeboden waar
mee bovendien prachtige boe
kenprijzen te winnen zijn. 

Een groep schoolkinderen wer
den door staatssekretaris Valke
niers persoonlijk verwelkomd in 
het bos. 

Beleidsvisie 
Ter gelegenheid van deze 

veertiendaagse maakte de 
staatssekretaris zijn beleidsop
ties bekend: zo zal een wettelijk 
statuut uitgewerkt worden voor 
de semi-natuurgebieden in het 
Brusselse hoofdstedelijk gebied. 

Het informatiecentrum Zoniën-
woud, gelegen in het prachtige 

De pers van TV, radio en dagbladen, maakten samen met staatssekretaris Valkeniers een helikopter-
vlucht boven het Zoniënwoud om vanuit de lucht een beter inzicht te krijgen In de problematiek van het 
bosbeheer. (foto Beiga) 

Rood Klooster te Oudergem, 
wordt verder uitgebouwd en we
tenschappelijk ondersteund. In 
samenwerking met het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwe
tenschappen worden natuuredu-
katieve ateliers opgestart. 

Tevens zal er werk gemaakt 
worden van een opleidingscen
trum voor gemeentelijke milieu
ambtenaren. Binnen het op te 
richten Brussels Instituut voor Mi
lieubeheer zal eer een speciale 
dienst Natuurbehoud en Natuur
beheer bestaan. 

De staatssekretaris zal even
eens voorstellen uitwerken om 
voor deze initiatieven meer be-
grotingsruime te maken en wil 
bovendien werk maken van nieu
we bosaanplantingen. 

Men kan gerust stellen dat, wat 
rest van de Brusselse Natuur in 
goede handen is. 

A. Van de Casteele 
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ADVERTENTIE 

MAAXT 

Wil je met Eva Bal de stap zetten van spel naar toneelspel? In de gedichtenfabriek van 
Theater Poëzlen vertoeven? Een kijkje nemen achter de coulissen van een echt thea
ter? Zelf je eigen animatiefilmpje of stripverhaal in elkaar knutselen? Of loop je liever 
mee met Jan Hoet in zijn groooote museum? Het kan allemaal! 
En wel op 24,25,26,27 en 28 oktober tijdens de "Happening 88" van Vlaanderen Leeft 
in Gent. De Vlaamse gemeenschapsministers Hugo Weckx en Patrick Dewael hebben 
immers 2 initiatieven genomen die de jeugd dichter bij het ontstaan van allerlei kunst
vormen w îl betrekken. 

"Kunst maakt school" (25 en 26 oktober) van minister Weckx en "Cultuur in het Onder-
w îjs" (24, 27 en 28 oktober) van minister Dewael willen door middel van lezingen en 
optredens niet alleen de jeugd bewust maken van onze rijke cultuur, maar willen het 
kind ook de kans geven kunst zelf te beoefenen, meer bepaald in op de praktijk gerichte 
workshops. Bekende namen uit de culturele sector zullen het jeugdige publiek introdu
ceren in hun artistieke wereld. 

Alle mogelijke cultuurvormen - theater, muziek, film, literatuur, ja zelfs tot volkssport toe 
- zullen hierbij uitgebreid aan bod komen. 

"Kunst maakt school" en "Cultuur in het Onderwijs" zijn meteen evenveel uitnodigingen 
om je een dag lang onder te dompelen in de "Happening '88" zelf. Want Vlaanderen 
Leeft heeft Gent in die periode omgedoopt tot de enige, echte culturele hoofdstad van 
Vlaanderen. Met muziek, dans, spektakel, tentoonstellingen, optredens, animatie en 
nog veel meer in alle uithoeken van de stad. Een unieke gebeurtenis die je gewoon niet 
mag missen. 
Voor inschrijvingen en inlichtingen, ook voor "Kunst maakt school" en "Cultuur in het 
Onderwijs" zich wenden op het "Vlaanderen Leeft" nummer te Gent: 091/211040. 

Dit initiatief kadert in het projekt "Happening '88": 12 dagen happening in en om het 
Florafiapaleis (Congrescentrum, Citadelpark, Casino) van 21 oktober tot 3 november 
1988. 

Het Partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksuniepartijbestuur van 
maandag 10 oktober j.l. heeft algemeen voorzitter 
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers... 

Gemeenteraads
verkiezingen 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
besteedde uitgebreid aandacht aan 
de gemeenteraadsverkiezinen van 
zondag 9 oktober. 

Op de eerste plaats wenst het alle 
partijleden en kandidaat-mandataris
sen te danken voor de tomeloze en 
prachtige inzet tijdens de kieskam-
panje. Haast traditiegetrouw scoort 
de VU ook nu bij de gemeenteraads
verkiezingen minder goed dan bij de 
parlementsverkiezingen. Met de ge
meenteraadsverkiezingen van 1982 
wist de VU ten volle te profiteren van 
de zeer gunstige konjunktuur. Op het 
élan van de goede uitslag bij de 
parlementsverkiezingen van eind 
1981 zette de VU een reuze stap naar 
bestuursverantwoordelijkheid in de 
Vlaamse steden en gemeenten. Glo
baal bekeken bleef zij toch even on
der de uitslag van 1981 liggen. 

Vandaag lag de konjunktuur voor 
de Volksunie minder goed. In het zog 
van de parlementsverkiezingen van 
1987 kreeg de VU op gemeentelijk 
vlak dan ook een lichte nederlaag te 
vera/erken. Ook dient gesteld dat de 
VU-regeringsdeelname te jong is, om 
reeds elektorale vruchten af te wer
pen. Een en ander neemt niet weg dat 
de VU op verschillende plaatsen een 
meer dan uitstekende score wist te 
behalen. 

Vlaams-Brabant 
Met betrekking tot de Vlaams-Bra-

bantse randgemeenten stelt het Par
tijbestuur van de VU vast, dat de 
staatshervorming net op tijd is geko
men. Het kan immers niet ontkend 
worden dat de Franstaligen, zonders 
staatshervorming, bepaalde randge-

VU op TV 
Het VNOS-programma van dins

dag 18 oktober om 21u.15 op BRT-1 
bevat volgende onderwerpen: 

— een reportage over de uitreiking 
van de Körberprijs aan prof. dr. A. 
Buekens, kabinetschef van staatsse-
kretaris Valkeniers te Hamburg; 

— een reportage over de onderte
kening van het Columbusprojekt door 
minister H. Schiltz te Washington; 

— ,,Met Bert op verkiezingstoernee 
in Brussel": een portret van het jonge 
VU-raadslid in de hoofdstad; 

— kommentaar bij de verkiezings
resultaten met o.m. VU-voorzitter J. 
Gabriels, 

— in ,,Vlaaneren een wereld groot" 
een gesprek met een Vlaming in Ni
ger. 

meenten volledig in hun greep zou
den hebben. Nu evenwel ligt de be
grenzing van het Vlaams gewest defi
nitief vast, hebben de Vlamingen zit
ting in de meeste kolleges van burge
meester en schepenen, en strekt de 
voogdij van de Vlaamse regering zich 
uit over alle Vlaamse gemeenten, ook 
deze met faciliteiten. Het komt er nu 
op aan, dat de Vlaamse verkozenen 
en verantwoordelijken van de zes 
randgemeenten samen met de 
Vlaamse regering alles op alles zet
ten om hun gemeente ten volle te 
integreren in het Vlaams Gewest. 

Voeren 
Verheugend is zonder enige twijfel 

de zetelwinst die de Vlamingen boe
ken in de gemeente Voeren. Ook hier 
zal vanaf 1 januari 1989 een Vlaming 
mede het beleid kunnen uitstippelen 
en bepalen. Nogmaals wil de VU 
beklemtonen dat er in geen geval 
sprake kan zijn van een benoeming 
van Happart tot burgemeester. Aan 
het over-en-weer-geschrijf over de 
taalkennis van Happart en het bewijs 
hiervan, wenst de VU geen deel te 
nemen. Voor haar is er naast de 
taalkennis, een nog veel belangrijker 
element dat Happart ongeschikt 
maakt voor het burgemeesterschap: 
door zijn kwade trouw en zijn arro
gant, agressief en zelfs onwettelijk 
optreden is hij geen goed burgemees
ter voor alle Voerenaars. Graag zal de 
VU het dossier,,Zwartboek" over de 
vele onwettigheiden en grofheden 
van Happart ten opzichte van de 
Vlamingen overmaken aan de minis
ter van Binnenlandse Zaken. 

VU op de radio 
Donderdag 13 oktober om 

18.45 uur is een VU-radiotribune 
op BRT 1. 

De VU en de gemeenteraads
verkiezingen met o.m. VU-voor
zitter Jaak Gabriels. 

1 I 18-jarige handlanger die graag 
werkt zoekt een betrekking in het 
Brusselse of op de as Brussel-Nino-
ve. Voor ml. tel Staatssekretariaat J. 
Valkeniers, 513.83.00 post 311. 

D 22-jarige ongehuwde jongedame, 
opleiding ekonomisch HSO, viertalig 
en met ervaring op computer, zoekt 
passende betrekking in de streek van 
Halle. Voor in! tel. staatssekretariaat 
Valkeniers, 513.83.00 post 311. 

D 23-jarige klinisch psychologe, drie
talig met beroepservaring, zoekt werk 
in haar sektor m Brussel of Vlaams-
Brabant Voor inl. tel. staatssekreta-
riaat Valkeniers, 513.83.00 post 311. 
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Kulturele Kring Jan Puimège 

Eerste kleinkunstavond werd 
prachtig sukses! 

Op 30 september j l . r ichtte de Kulturele Kring Jan Pu imège uit 
W o m m e l g e m als eerste aktiviteit voor dit najaar een eerste 
k le inkunstavond in . O p de aff iche n iemand minder dan Jos 
G h y s e n , aangevuld met het e igen W o m m e l g e m s e „Opt ima-Kaba -
r e t " . 

Het werd — zoals op de uitnodigin
gen boud was aangekondigd — in 
derdaad een avond vol sprankelende 
humor 

Vooreerst was daar de stemmig 
ingenchte zaal die van bij de aanvang 
reeds vol zat 

De avond werd dan geopend met 
een eerste optreden van het Optima-
Kabaret, dat enkele stukjes bracht die 
„a f " waren het opgetogen publiek 
dacht bijwijlen dat er beroepsmensen 
aan het werk waren 

Dan kwam, na een inleidend 
woordje van de voorzitter, Jos Ghy
sen zelf op de planken Deze stak, na 

de boutade van de voorzitter dat 
,,Hasselt eigenlijk maar een straat 
verder lag dan Wommelgem", met
een vlot van wal het kontakt met het 
publiek was meteen gelegd 

Jos Ghysen bracht de aanwezigen 
een aantal van zijn van diepe men
senkennis getuigende en met fijne 
humor doorspekte kursiefjes, aan
eengeregen met pittige anekdotes en 
kwinkslagen Kortom het leef of hij en 
het publiek elkaar al jarenlang ken
den Veel werd er gelachen, soms 
gnnnikend of monkelend, soms ook 
schaterend Jos Ghysen op z'n best' 

Na de pauze was het nogmaals de 
beurt aan het Optima-Kabaret, waar

na Jos Ghysen voor ht tweede deel 
van de avond zijn sprankelende bab
bel met het publiek verder zette 

Afgesloten werd met nog een kort 
optreden van het Optima-Kabaret 
Het was laat ondertussen, maar de 
tijd was voorbij gevlogen het was 
een prachtige ontspannen avond ge
weest En de Kulturele Knng kon, al 
zeggen we het zelf, terecht terugblik
ken op een zeer geslaagde klein
kunstavond' 

Afspraak voor de volgende aktivi
teit op vrijdag 18 november 1988 dan 
brengen we gezamelijk een bezoek 
aan de Volkssterrenwacht Urania te 
Hove Voor alle inlichtingen Koen-
raad Vandenbuicke, sekretans — 
Godshuisweg 60 te 2220 Wommel
gem, tel 353 07 73 

( K B ) 

Voor biezondere muzikale verdiensten 

Torenwachter Rudolf Werthen 
Op zaterdag 22 oktober 1988 om 

16 uur zal de Dr Jozef Goossenaerts-
knng Gentbrugge-Ledeberg, tijdens 
een akademische zitting in de trouw
zaal van het Dienstencentrum Gent
brugge, Braemkasteelstraat 35-39 te 
Gentbrugge, de ,,Torenwachtersprijs 
'88" uitreiken aan Rudolf Werthen 

voor zijn bijzondere diensten op het 
vlak van de muziekkunst m ons land 
en voor de promotie van Vlaanderen 
in het buitenland 

Vonge Torenwachtersprijzen gin
gen naar Jef Demedts, direkteur 
NTG ('85), dr Ada Deprez ('86) en 
Tine Ruysschaert ('87) 

De gelegenheidstoespraak wordt 
gehouden door ere-senator Maunts 
Coppieters, de muzikale opluistering 
wordt verzorgd door de leerlingen van 
de muziekakademie Emiel Hulle-
broeck uit Gentbrugge De receptie 
wordt aangeboden door ere-senator 
Oswald Van Ooteghem 

ZO€K€fiC}€ 

Openstaande 
betrekking 
D De VZW Welzijnszorg West-
Vlaanderen, Socio-Kulturele organi
satie zoekt een Socia(a)l(e) Assisten-
t(e) als edukatief medewerk(er)ster in 
het kader van een BTK-projekt De 
kandidaat dient uitkeringsgerechtig
de werkloze te zijn De curriculum 
vitae kunnen gestuurd worden naar 
de VZW Welzijnszorg West-Vlaande-
ren, Graaf Gwijde van Namenstraat 7 
te Kortrijk, ter attentie van de voorzit
ter of de sekretans 

Boerenkrijg herdacht 
te Overmere 

Op 12 oktober 1988 was het 190 
jaar geleden, dat in Overmere de 
Boerenkrijg ontbrandde 

De provinciale Ijzerbedevaartwerk
groep van Oost-Vlaanderen heeft het 
dan ook nodig geacht om dit, met een 
korte plechtigheid te herdenken 

Zaterdag 15 oktober om 14u30 
komt men samen bij het standbeeld 
van de Boerenkrijg, rechtover de kerk 
in Overmere Na een korte toespraak 
van de provinciale voorzitter wordt 

een bloemenkrans neergelegd Daar
na wordt in groep het Boerenkrijgmu-
seum bezocht 

190 jaar geleden waren er reeds 
Vlamingen die geen juk van vreemde 
heersers duldden en het deden don
deren in Vlaanderen Meer inlichtin
gen te bekomen bij Mare De Vulder, 
Colbstraat 6 te Deinze (091/ 
86 72 84) 

Mark De Vulder 
Provinciale voorzitter 

Ondervoorzitter VU-Deinze 

Deze week 
in Knack Magazine 

Winnaars en verliezers 
De verkiezingen zijn voorbij, de stemmen geteld en de 

mandaten veelal verdeeld. Knack was erbij in de verschillende 
studio's, ondervroeg winnaars en verliezers en analyzeert de 

uitslagen. De gemeenteverkiezingen, deze week in uw magazine. 

Ontdek Discovery 

De Amerikaanse ruimtevaart zit met 
de vlucht van Discovery weer op het 
goede spoor Lode WiUems zag het 
veer in de Mogave-woestijn landen en 
bericht. Een reportage, deze week in 
Knack 

Freddy Heineken 

Freddy Heineken wordt 65 en trekt 
zich straks uit zijn brouwenj-holding 
terug. Maar Heineken is meer dan de 
man van het bier met die naam. Een 
gesprek over zijn ontvoering, zaken. 
Frank Sinatra en het schrijven van 
liedjes Deze week in Knack. 

Walter Meeuws 

De Rode Duivels beginnen dezer we
ken aan een campagne die beshssend 
is voor deelneming aan de wereldbe
ker voetbal in 1990 in Italië. Een ge
sprek met Walter Meeuws, nu as
sistent en volgend jaar zelf bonds
coach Deze week in Knack. 

Griep 

De winter staat voor de deur en wie 
zich tegen griep wil laten inenten, 
moet nu naar de dokter Maar wat is 
griep, en waarom verandert die kwaal 
altijd van aangezicht? Deze week in 
Knack 

ANTWERPEN 
OKTOBER 
13 EDEGEM. Voordracht door dr 
Marcel Ploem pedagoog-schnjver 
over ,.Tederheid" In lokaal Drie Ei
ken om 20u Org Kulturele Knng 
Edegem 
15 SCHOTEN: FVV-Schoten ncht 
kursus Patchwork in Onder deskun
dige leiding van Monico Verijke-De-
schepper wordt dit lapjeswerk aange
leerd op zaterdag 15, 22 en 29 okto
ber In het Kasteel van Schoten, tel
kens om 14u Info en inschrijving 
645 86 50 en 658 27 98 
15 BERCHEIW: Tweedaagse reis 
naar Frankrijk Vertrek Berchem Sta
tion om 7u 4 200 fr p p Inschrijven 
en inlichtingen bij mevr De Mey, of 
tel 321 73 60 van FVV-Berchem 
16 NIJLEN: Bezoek aan de Zoo 
achter de schermen Afspraak om 
9u 30 aan ingang Zoo Kan alleen in 
groepsverband, daarom is inschrijven 
in Kempenland noodzakelijk Inschrij
ven tot 30/9 Org Vlaamse Kring 
Kempenland 

18 BERCHEM: voordracht met vi
deo en dia's over,,Ballet in het alge
meen" Om 20u in het Kultureel 
Centrum Berchem Org FVV-Ber
chem 

21 TONGERLO-WESTERLO: 
Dichter en auteur Jos Vinks behan
delt ,Oorlogsliteratuur" Om 20u 30 
in Kapellekeshoef te Tongerio Org 
SMF-Kempen-Limburg 

21 EDEGEM: Geschenkboeken
beurs In Gemeenschapscentrum 
Dne Eiken, Dne Eikenstraat 128 Van 
19 tot 22u Ook op 22/10 van 14 tot 
20u , en op 23/10 van 10 tot 20u 
Inkom gratis Org VNSE 

22 ANTWERPEN: Derde scheeps
hal Met Hugo Schiltz aan boord van 
Flandna24 Inscheping vanaf 19u 15 
Inkom 250 fr Kaarten door storting op 
rek 404-3036801-74 van VU-Antwer-
pen-stad 

OOST-VLAANDEREN 
OKTOBER 

29 WORTEGEM-PETEGEM. Brue-
gelmaal, om 20u in,,De Kring" Kort
rijkstraat te Petegem Deelname 300 
fr apentief inbegrepen Gasten Mi
nister Andre Geens, Hugo Coveliers 
en Paul Van Gansbeke Dringend 

reserveren bij bestuursleden van VU-
Wortegem-Petegem 
30 OUDENAARDE. I e mosselfes
tijn in zaal ,,Ten Berge" te Volkegem-
Oudenaarde Van 11 tot 16u Keuze 
uit mosselen of varkensgebraad 
Volw 300 f r , kinderen 175 fr Gast
spreker Huguette Ingelaere Org 
FVV-Oudenaarde 

WEST-VLAANOEREN 
OKTOBER 
13 KORTRIJK. Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u 30 Ik kom uit 
therapie Org Welzijnszorg W VI 
14 IZEGEM: Vlaams Huis, vanaf 
20u , 8ste kaarting Ook op 16/10 
vanaf lOu Org Kaartersclub 
Vlaams Huis 
16 IZEGEM: Vlaams Huis, 13u 30 
start voor wandeling te Gistel o I v L 
Bossier Org Wandelclub Vlaams 
HUIS 

17 IZEGEM: Bovenzaal Oud Stad
huis, 15u diamontage over Zwitser
land door R Moeyaert Org VVVG 
Izegem 
18 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7, om 19u 30 Hoe kan 
je een kind voorbereiden op een op
name in het ziekenhuis' ' Org Wel
zijnszorg W VI 

18 OOSTENDE- Zeezangfeest olv 
F Guntler, E Raes, Ingnani, J Huy-
lebroeck en vijf koren Aanvang 20u 
in het Casino Kursaal Oostende 
Kaarten te bekomen Vlaams Audio-
fonds 059/50 84 80 of bij FVK 091/ 
23 77 42 Org Vlaams Audiofonds, 
VOVO, VTB-VAB 

19 KORTRIJK: Graaf Gwijde van 
Namenstraat 7 om 14u30 Hormo
nen in de voeding Org Welzijnszorg 
W V I 

20 MENEN: leperstraat 65, om 
19u30 De nieuwe armen Org Wel
zijnszorg W VI 

20 IZEGEM: Bar auditonum 20u 
Herman Candries over ,,De bestendi
ge verandenng in onze maatschap
p i j " Org VSVK Izegem 

Renaat De Ruddeh 
herdenking te Kortrijk 

Samen met het Komitee Kortrijk 
Vlaamse Kultuurstad en de Stedelijke 
Openbare Biblioteek van Kortrijk 
loopt er van 29 oktober tot 12 novem
ber in de biblioteek zelf een tentoon
stelling over Renaat De Rudder n a v 
de 70ste verjaardag van het einde 
van de Eerste Wereldoorlog 

WIJ betrekken met alleen het grote 
publiek (nl de gewone biblioteekbe-
zoekers) maar ook de Kortrijkse scho

len (3de graad Lager Onderwijs en 
hel Secundair Onderwijs) bij dit pro-
jekt via aangepaste dokumentatie en 
een wedstrijdformulier 

De officiële opening met receptie 
heeft plaats op vrijdagavond 28 okto
ber om 19 uur in de Stedelijke Open
bare Bibliotheek, Leiestraat 30 in 
Kortrijk Ere-advokaat Michiel Vande-
kerckhove zal er het woord voeren 

Daverende 
verkiezingsuitslag 
te Geluwe-Wervik 

Onze dinamische ploeg veroverde 
zondag 6 mandaten, winst 2 Voor het 
eerst krijgen we een vrouwelijke bur
gemeester in West-Vlaanderen en 
een VU-burgemeester in het 2000 
jaar oude Wervik nl onze flinke, 
huidige eerste schepen, die van Wer
vik een financeel gezonde stad ge
maakt heeft Met Rosa Lernout-Mar-
tens als burgemeester, onze sche
pen, 4 gemeenteraadsleden en 4 
OCf»/IW-leden, hopen we met onze 

koalitie-partner Wervik beter en mooi
er te maken 

Deze uitslag is het resultaat van 6 
jaar hard werken van onze 4 gekoze
nen en de eensgezinde, onvermoeide 
werking van het plaatselijk VU-be-
stuur die de kandidatenlijst unaniem 
goedkeurde en integraal geweldig 
heeft gesteund Proficiat aan de ge
kozenen, 6 jaar onverdroten inzet en 
hartelijk dank aan allen die dit moge
lijk maakten 

13 OKTOBER 1988 



22 

41^ 
BRABANT 

OKTOBER 
17 LENNIK: Gespreksnammidag 
over zelfmedikatie door Jan Raey-
maekers Van 14 tot 15u 30 in Huize 
Zwartenbroek, Zwartenbroekstr 127 
Org Fed autonome central voor 
Welzijnswerk 
18 AARSCHOT: Jaarlijks panne-
koeken- en smoutebollenfeest van 14 
tot 20 uur in de parochiezaal van 
Langdorp-Centrum Org VU-Aar-
schot 
19 KESSEL-LO/WILSELE: Natuur
voeding + dromen en visioenen, in 
het kader van de alternatieve genees
kunde door P Van Laer Om 14u 30 
in Centrum voor Mensen met Vragen, 
Kiekenstraat 1 Leuven Org CMV 
i,s m VVVG-Kessel-Lo 
27 LENNIK: Bezoek aan Chinaten-
toonstelling in Koninklijk Musea voor 
Kunst en Geschiedenis in Jubelpark 
te Brussel Samenkomst om lOu 
stipt Markt 15 te Lennik Kostprijs 
ong 250 fr Vertrek met eigen wa
gens Wie wil meerijden bellen naar 
02/532 53 14 
29 BRUSSEL: Haantjes- en Mos
selfestijn in zaal Familia, FransVeke-
mansstraat 131 te Neder-Over Heem
beek Van 12 tot 22u Ook op 30 
oktober van 12 tot 15u Org VU-afd 
Brussel m m v Sint-Joost-ten-Node 
NOVEMBER 
4 LINKEBEEK: 3e Spaghetti-festijn 
in de zusterschool te Linkebeek (ge
hucht 't Holleken), Hollebeekstraat 
262 vanaf 19u Org VUJO-Beersel 
en Linkebeek 
13 LEUVEN: Wapenstilstandsher-
denking IJzerstichting VOS-Leuven 
Om 1 l u eucharistievienng in St Pie
terskerk Om 13u aan tafel m restau
rant Rubens (op 30m v d kerk) Tafel
rede door prof Gijsels Inschrijven 
aan 370 fr in IJzerbedevaartwinkel, 
Parijsstraat 75, ofwel op rek 979-
4584245-39 van VOS-Leuven met 
vermelding ,,eetmaal VOS 8 8 " Tel 
016/22 09 66 

Asse, rechtzetting 
De kranten brachten foute cijfers 

van de VU-kandidaten in Asse Voor 
alle duidelijkheid Lode Pletinckx 696 
stemmen (verkozen), Hugo Cleemput 
550 stemmen (verkozen, Etienne 
Keymolen 392 stemmen (verkozen), 
Frans Van Ransbeek 209 stemmen 
(en met 29 zoals in de kranten ver
meld stond) 

Over de Europese 
minderheidstalen 

Willy Kuijpers 
bij Fnac 

Op woensdag 19 oktober om 
12u30 als VU-Euro-parlementslid 
Willy Kuijpers in de Brusselse Fnac 
praten over de minderheidstalen in 
Europa 

Hoe belangrijk zijn minderheidsta
len in de Europese Gemeenschap ' In 
de twaalf lidstaten worden 33 kleinere 
talen gesproken, die in mm of meer
dere mate worden herkend De drang 
om elkeen een juridische struktuur en 
statuut toe te kennen wordt groter 
met de dag 

Europarlementslid Willy Kuijpers 
staat al geruime tijd in de bres voor de 
zaak van de minderheidstalen en 
hoopt met zijn door hem opgestelde 
resolutie een grotere homogeniteit in 
de Europese staten te bereiken Stan-
daard-joernalist Guido Fontein praat 
met Willy Kuijpers omtrent de proble
matiek van de minderheidstalen 
diens behaalde resultaten en toe-
komstprojekten 

LIMBURG 
OKTOBER 
22 BREE: Jaak Gabriels nodigt uit 
op het Groot Vlaams Herfstbal in het 
Brouwershuis te Opitter Aanvang 
20u 

KWAUTEIT MAAKT 
ONDERSCHEID 

...Ook bi] Bulo's opbergkasten. Hun mogelijkheden, hun kwaliteit en afwerking 
zijn onvolprezen. Zij kunnen best een stootje verdragen. En praktisch ! 
Met één enkele vingertip rollen beide luiken probleemloos en geruisloos 
open. En wat een plaatsbesparing, want er zijn geen draaideuren. 

Kop op dus bij het opruimen en klasseren, want het gamma opbergmogelijk-
heden is oneindig. Er is dus een oplossing. Bij BULO. Omdat orde een goede 
investering is. 

Achter onze gevel langs de E19 Antwerpen-Brussel te Mechelen-Noord liggen 
de grootste toonzalen in de Benelux op het vlak van kantoorinrichting. 

Het betere meubel en het betere zitkomfort staat er zelfs tentoon aan een 
betere prijs. 

U bent altijd welkom - ook op zaterdag - van 8u.30 tot 17u.30 om U te 
overtuigen van 25 jaar vakmanschap en van onze visie op het kantoor van de 
21ste eeuw. 

^ BUL 
kantoormeubelen n.v. 

Industriezone Noord II - 2800 Mechelen - Tel.: (015) 2110 00 (30 I.) 
Telex : 29.355 bulo b - Telefax : (015) 20 99 59 

Filiaal: Montoyerstraat 10 -1040 Brussel - Tel. (02) 512 9918 
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Rechtzetting 
In W I J van vor ige w e e k is een 

s torende fout ges lopen . In het 
art ikel over de Brusselse V U -
kandidaat Paul De Ridder raak
ten de a l inea 's door mekaar . 
O m de tekst he lemaal leesbaar 
t e m a k e n h e r n e m e n wij de tekst 
in de juiste vo lgorde . 

Zei Paul De Ridder ,,Daarbij komt 
nog dat ik mij reeds verscheidene 
jaren hartsgrondig erger over het de-
kadente immobilisme op het vlak van 
de staatshervorming in het algemeen 
en ten aanzien van Brussel in het 
bijzonder Brussel is een ontzettend 
belangrijk vraagstuk dat met zal op
gelost worden met taalwetten Essen-

WILLY MICHIELS • ZEKERHEID VOOR U EN UW GELD • 

VERZEKERINGSMAKELAAR (alle maatschappijen) 
BANKAGENT AN-HYP (volledige bankservice) 
SPAREN • LENEN • BELEGGEN 

Torleylaan, 51 • 1511 HUIZINGEN • tel 02/360.20.40 
Kantooruren: 9-12 en 15-18 (zaterdag: 10-12) 

tieel IS een zo ruim mogelijke autono
mie voor de Nederlandse gemeen
schap in dit land Vanuit die machts
positie moeten wij op een konstruktie-
ve manier samenwerken met allen die 
te Brussel echt begaan zijn om het lot 

4.500 m2 TOONZALEN 

De grootste en meest gespecialiseer
de slerschouwenzaak 

Terwijl U even wacht ontwerpen wij 
Uw schouw helemaal volgens Uw 
persoonlijke woonwensen 

Doe-het-zelvers ontvangen bij het 
materiaal een duidelijke werkteke-
ning 

Omdat het onder Vlamingen blijft, 
„10% extra korting op onze laagste 
prijs" Recent nummer van „WIJ" 
volstaat als bewijs 

OPEN HAARDENBOUW, Esserstraat 1, 3688 KINROOI. 
Open van 9 tot 19 u 's Zaterdags tot 18 u., 's Zondags 17 uur. 

van deze stad Dan zullen zelfs de 
franstaligen zien waar de echte ver
dedigers van Brussel zitten Dan zul
len ook de wantoestanden op taalge
bied (die trouwens reeds verbeterd 
zijn) vanzelf opgeruimd worden Of, 
om het met de Bijbel te zeggen 
,,Zoek eerst het Rijk Gods en al de 
rest zal er bij gegeven worden als 
toegift ' ' Zonder blind te zijn voor de 
onvolkomenheden die vastzitten aan 
de huidige staatshervorming is het 
toch duidelijk — en zelfs de meest 
kritische waarnemers moeten dat toe
geven — dat ZIJ ons, Nederlandstali
ge Brusselaars mogelijkheden tot 
ontplooiing biedt die wij tot heden toe 
nog nooit gekregen hebben 

Ik deel geenszins de mening van 
diegenen die geloven dat wij rustig 
nog maar verder een aantal jaren de 
zaken op hun beloop kunnen laten tot 
het,,volmaakte statuut van Brussel" 
op een mooie dag uit de hemel zal 
neerdalen Er moet nu op een positie
ve en konstruktieve manier een be
leid gevoerd worden Anders krijgen 
WIJ enorme moeilijkheden Van die 
overtuiging heb ik door mijn kandida
tuur getuigenis willen afleggen " 

Met onze 

verontschuldigingen' 

LEES HET TIJDSCHRIFT VAN HET 
PRIESTER DAENSFONDS 

- solidariteit met de medemens 
- ontplooiing van het Vlaamse volk 
- democratisering van de samenleving 
- doorbreken van de verzuiling 

Jaarabonnement tijdschrift: 250 fr. 
Lidgeld + tijdschrift: 400 fr. 

Te bestellen op het secretariaat: 
Grote Baan 51 - 2990 Wespeiaar 
Tel.: 016/60.34.57 
Te storten op rekening K.B. 431 -6126981 -43 
van het Priester Daensfonds te Wespelaar. 

Herdenking op 16 oktober a.s. 

20 jaar geleden overleed Wim Maes 
Op 3 oktober 1988 was het 20 jaar 

geleden dat Wim Maes overleed 
De ,,Wim Maes Werkgroep" meen

de er goed aan te doen, vooral m deze 
turbulente tijden, de onbaatzuchtige 
inzet van Wim Maes nogmaals tot 
voorbeeld te stellen tijdens een Wim 
Maes-Herdenking 

Tijdens deze herdenking zal mees
ter Herman Wagemans het woord 
voeren, terwijl de misvienng geleid 
wordt door e h Roeland Vansteenkis-
te 

Uw geldelijke steun, op onder
staand rekeningnummer, en, vanzelf

sprekend, uw aanwezigheid op de 
herdenking, zullen een hart onder de 
riem zijn voor de militanten, wiens 
inzet ook vandaag nog broodnodig 
blijft. 

Programma: 

Misvienng om 9u 30 Sint Antonius-
kerk. Reusenplein te Brasschaat 

Herdenking om 14u in Schouw
burg 2060, St Bartholomeusstraat 79 
te Merksem 

Steun t a v M Kubis op rek 645-
6816474-28 

Aanbevolen huizen 
DE PRIJSBREKER 

van het goede meubel 
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen Tel. 03/236.45.31 
Open van 10 tot 19u. Maandag gesloten 

Etn. BERT pvba 
Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Verdeler 

Tel . : 02/582.13.12 
02/582.04.10 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N. - PORSCHE 924-944 
Diensten verhunng lange termijn D'IETEREN LEASE 

korte termijn AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Freddy en Cecile 
Vermeersch-Vaessen 
Sint-Aarnoutstraat 12 
8260 Aartrijke-Zedelgem 
s 050/20.08.50 

algemene decoratiewerken • 
schilderen — behangen • 
vloerbekledingen — parket 
louverdrape — luxaflex — . 

woonverlictiting 

baron ruz«n«iuii -8 
«320 bruut 4 

baan bru|gc - oosikamp . 
"î  050 35-4 04 .' 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fralkinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR—ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

% 

nv de winne-fabrisac 

/ migrostraat 128 
/B 9328 schoonaarde 

dendermonde 
052/42 33 04 - 42 39 16 

drukkerij 

typo - offset - repro 
enveloppen - rx enveloppen 
kettingformulieren 
boekdruk - direct mail 

GELD 
Onmiddellijk te bekonnen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78 10 09 en 053-21 27 57 

FRANSSENS OPTIEK; 
Si lhouet te 
Marwi tz 
Rodens tock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235 64.75 

PROMO PUZZLE 

Kies zelf het ondenwerp 
van uw puzzel 

Daniël Cortier 
02/428.69.84 

Alle trofeeën, wimpels, bekers, 
speldjes, badges, enz vanaf 1 
november 1987 bij 

ESOX-
STAN PHILIPS 
Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02/460.68.93 

GEORGES DE RAS 
P V B A 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel 053-21 36.36 

Een advertentie 
in WIJ rendeert. 

Vraag 
inl ichtingen: 

02/219.49.30 
(redaktie) 

Of 
02/380.04.78 

(Karel Severs) 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 

Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 Wommelgem 
Tel. 03/353 26 50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

'^chemicaliën 

KORTESTRAAT 15-19 
B-2650 BOOM 

S 03/888.69.35 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Houtzagerij 
DEROOSEN.V. 

A lgemene hout- en platenhiandel 
Schaver i j 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldslraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054-33 11 49 

Kleding Lenders 
Herentalsebaan 247 
Borsbeek (03/321.76.86. 
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„Aan die 1000 boeken 
ontbreekt het ons..." 

PARAMARIBO — Eva Essed-Fruin is een in Indonesië geboren Nederlandse 
die na studies in Amsterdam in 1957 met haar Surinaamse echtgenoot naar de 
West uitweek. Zij doceerde er Nederlands op de kweekschool en werd in 1972 
direktrice van het Instituut voor Lerarenopleiding. Mevrouw Essed was sekreta-
ressevan de Stichting Volkslektuur waar ze o.a. bloemlezingen voorde scholen 
uitgaf, bovendien werkte ze uitgebreid mee aan de Encyclopedie van Suriname. 

Wij gingen met Eva Essed-Fruin praten over de toestand van het Nederlands 
in haar land en over de taaiverhouding Suriname-Nederland-Vlaanderen Maar 
over politiek, de zere teen van Suriname, zouden wij angstvallig zwijgen... 

DE Surinamers praten een 
mooi en zuiver Neder
lands, een beetje ouder

wets soms, wat cliché-matig en 
sterk doorspekt met religieuze 
termen. En dat, zo verzekerde 
mevrouw Essed ons, tieeft alles 
te maken met het feit dat de 
Surinamers liet Nederlands sa
men met de bijbel hebben ge
leerd... 

Bijlegfujf 
WIJ: Is het Nederlands van 

Suriname hetzelfde Nederlands 
als het onze? 

Mevr. Essed: ,,Je zou kunnen 
zeggen dat het een nuance is. 
Soms zit er wat Surinaams tus
sen omdat wij een aantal eigen 
woorden hebben voor zaken die 
bij jullie niet bestaan. Ik denk b.v. 
aan vogels, planten en voedsel. 
Er komt dit najaar in Nederland 
een vernieuwde uitgave van het 
Surinaams- Nederlands woor
denboek uit en we hopen daar
van een paar honderd eksempla-
ren naar hier te kunnen importe
ren. 

Uit zo'n boek kun je leren hoe 
rijk ons Nederlands is. Een voor
beeld: ons werkwoord „boren" 
komt van het Surinaamse woord 
boro wat „doordringen" wil zeg
gen en dat kan hier allerlei bete
kenissen hebben. B.v. onge
vraagd ergens binnenkomen. 
Een ander voorbeeld is barbier, 
in Nederland gaat men naar de 
kapper, in Vlaanderen naar de 
coiffeur. 

Dan heb je ook veel nieuwe 
woorden. Een „bijlegfuif" b.v. is 
een feestje waarvoor je hebt bij
gedragen..." 

Ook de uitspraak is een beetje 
anders. Ik zou bijna zeggen dat 
ze dichter bij de Vlaamse uit
spraak ligt. Surinamers spreken 
de ,,r" meestal met de tongpunt 
uit, jullie doen dat ook." 

WIJ: Waar vindt deze andere 
uitspraak haar oorsprong? 

Mevr.Essed: „Ik vermoed dat 
de invloed van het Sranang Ton-
go daarbij een rol heeft gespeeld, 
verder is de aanwezigheid van 
Brabantse fraters, die hier werk
ten en die het allemaal wat zan
geriger zegden, niet onbelangrijk 
geweest." 

WIJ: Zijn de diploma's in Su
riname evenwaardig aan deze 
van Nederland en Vlaanderen? 

Mevr.Essed: ,,De middelbare 
schooldiploma's worden erkend, 
men kan er dus mee doorstude
ren in Nederland en Vlaanderen; 
ook aan de universiteiten. De offi
ciële erkenning van diploma's 

Eva Essed-Fruin: „Ach, zegt men hier wel eens: een onvoldoende 
voor Nederlands moet maar niet meetellen!" 

heeft echter als nadeel dat er een 
afvloeiing van intelligentia naar 
Nederland is." 

WIJ: Wat leren studenten 
hier over de letterkunde bij 
ons? 

Mevr. Essed: „Wij geven ze 
veel minder stof over de middel
eeuwen omdat Suriname die niet 
heeft gekend. Zij moeten wel no
tie hebben van het middelneder-
lands. Bij de zeventiende eeuw 
ligt het anders, toen zijn de Hol
landers hier aangekomen. Naar
mate wij de Verlichting naderen 
wordt meer aandacht besteed 
aan de Nederlandse en de bui
tenlandse letterkunde. Er is ook 
grote ruimte voorzien voor de 
Caraïbische literatuur of die nu 
Engels- of Spaanstalig is. Boven
dien wordt de literatuur van 
Spaans- Amerika almaar belang
rijker." 

WIJ: Maakt de leerstof een 
onderscheid tussen Nederland 
en Vlaanderen? 

Mevr.Essed: ,,Nee, maar bij 
taalgeschiedenis wordt aandacht 
besteed aan de historische ver
schillen. Zo wordt de scheiding 
en de tijdeijke samenvoeging van 
de Noordelijke en Zuidelijke Ne
derlanden beklemtoond, aan de 
Vlaamse taalstrijd wordt zeer veel 
aandacht besteed. Wij leven hier 
in een veeltalig land en paralellen 
liggen zo voor de hand." 

WIJ: Zijn er Nederlandstalge 
schrijvers die hier biezonder in 
de markt liggen? 

Mevr.Essed: ,,Van de meest 
recente Nederlandse en Vlaamse 
schrijvers krijgen wij de boeken 
niet meer omdat de deviezen ont
breken om ze aan te kopen. Wij 
voelen ons een beetje in de kou 
gezet, aan studieboeken geraken 
is ook zeer moeilijk. Dat is nade
lig voor de opleiding Neder
lands. " 

WIJ: Ik zag in de boekhandel 
Hugo Claus, Hugo Raes, Marnix 
Gijsen... 

Mevr.Essed: „... maar toch in 
zeer geringe mate, er is een ge
brek aan literatuur in het alge
meen. " 

Ons Erfdeel 
WIJ: Ziet u deze voorziening 

als een onderdeel van ontwik
kelingssamenwerking ? 

Mevr.Essed: ,,De samenwer
king met Nederland ligt zeer 
moeilijk. Ik zie hier wel een taak 
weggelegd voor België, het verle
den heeft bewezen dat er samen
werking mogelijk is. Wij hebben 
hier ooit fijne gastkolleges gehad 
met de Vlaamse prof. Marcel 
Janssens. Wij hebben ook Suri
naamse studenten in Leuven en 
Antwerpen om er aanvullende 
studies Nederlands te doen, dat 
is zeer positief " 

WIJ: Mag men spreken van 
een Nederlandstalige Suri
naamse letterkunde? 

Mevr.Essed: „Ja, maar deze 
ontwikkelt zich zowel binnen als 
buiten Suriname. Vooreerst is er 
onze eigen letterkunde, dan is er 
een letterkunde die over Surina
me handelt maar die in Neder
land gepubliceerd wordt; wij krij
gen die hier nauwelijks te lezen. 
Bovendien zijn er Surinamers in 
Nederland van wie het werk tot 
de Nederlandse letterkunde be
hoort en die totaal van Suriname 
vervreemd is." 

WIJ: Kan er vanuit Europa 
gezorgd worden voor een wer-
derzijdse bekendmaking? 

Mevr.Essed: „Ja zeker. Er zijn 
in het verleden in tijdschrift Ons 
Erfdeel herhaaldelijk bijdragen 
verschenen over Surinaamse 
schrijvers. En het zou goed zijn 
mocht dit zich in de toekomst 
herhalen, dat smeedt een band 
tussen de Nederlandssprekende 
landen. Er was ook een nummer 
van De Gids gewijd aan de Ne
derlandstalige letterkunde in Su
riname. Maar zo iets gebeurt te 
zelden." 

WIJ: Voelt Suriname zich los
gelaten door zijn taaigenoten? 

Mevr.Essed: „Zowel hier als 
in Nederland leeft er een ambiva
lente houding. Ik weet dat de 
mensen in Nederland niet zoveel 
propaganda voor hun taal ma
ken. Vlamingen doen dat wel. Ik 
weet dat veel Vlamingen zich wel 
eens ergeren aan Noord-Neder
landers, die zeggen dat de Vla
mingen beter Frans zouden pra
ten; zo zouden ze tenminste een 
wereldtaal spreken. Diezelfde 
houding bestaat ook een beetje 
tegenover Suriname. Dat kleine 
groepje daar dat nog een beetje 
Nederlands praat, op den duur 
zullen jullie toch misschien wel 
best Engels gaan praten. 

Maar voorlopig speelt het Ne
derlands hier nog steeds een be
langrijke rol. Ik geloof dat men 
vanuit Nederland ook een beetje 
bang is om het Nederlands te 
propageren omdat zoiets naar 
kolonialisme zou ruiken. Hier heb 
je dan ook weer de houding van: 
ach, dat Nederlands is een kolo
niale taal, die hoeven wij toch niet 
echt goed te kennen. Een onvol
doende voor Nederlands moet 
maar niet meetellen..." 

1000 boeken 
WIJ: Verwacht u ooit een wij

ziging in het taalgebruik? 
Mevr.Essed: „Dat zou best 

kunnen, dat gevoel leeft; maar is 
wellicht niet voor morgen. 

Het is echter niet zoals in Indo
nesië waar het Maleis reeds 
vroeg algemeen verspreid was 
en het Nederlands beperkt tot 
een dunne toplaag." 

WIJ: Aan wat heeft de Suri
naamse letterkunde een onmid
dellijk gebrek? 

Mevr.Essed: „ Veel mensen 
die denken dat ze kunnen schrij
ven hebben zelf te weinig gele
zen en daardoor is hun taal nogal 
schraal. Laatst las ik bij Garcia 
Marquez: ,,Aan elk boek gaan er 
duizenden boeken vooraf.." Dat 
is ons grote gebrek!" 

WIJ: Kan de uitgeverijwereld 
inspelen op wat mensen schrij
ven? 

Mevr.Essed: ,,Er zijn hier nau
welijks uitgevers. Sinds kort be
staat een Stichting voor Kinderli
teratuur die mensen wil leren kin
derverhalen schrijven. Kinderen 
lazen vroeger alleen Hollandse 
boeken, maar de beschreven we
reld was voor hen totaal vreemd 
en sprak hen dus niet aan. Bo
vendien kampt de uitgeverijwe
reld met een bestendig gebrek 
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aan papier en inkt. Maar het blijft 
toch nog gemakkelijker om hier 
een boek te laten drukken dan er 
een in het buitenland te kopen." 

WIJ: Hoe komt het dat zoveel 
Surinaamse auteurs in het bui
tenland uitgeven? 

Mevr.Essed: ,,Ongeveer een
derde van de Surinamers woont 
buiten dit land en je kunt je afvra
gen hoe het komt dat zoveel Suri
namers in het buitenland le
ven..." 

WIJ: Wij hadden inderdaad 
beloofd met u niet over politiek 
te praten! 

(m.v.l.) 

Op de koffie 
in 

Suriname / 
slot 

IN Suriname komen Vlamin
gen niet als vreemdelingen, 
maar op de koffie. Als veel

talig land is de interesse voor 
het drietalige België biezonder 
levend. Net voor onze komst 
werd er door een Surinaamse 
studente in Antwerpen een le
zing gehouden over de zaak 
Voeren... 

De militaire gebeurtenissen 
hebben er echter voor gezorgd 
dat het in 1981 afgesloten kultu-
rele akkoord tussen onze beide 
landen nog nauwelijks bestaat. 
Zo is o.m. het noodzakelijk 
doorsturen van Vlaamse letter
kundige uitgaven jammerlijk 
stilgevallen, dit terwijl Suriname 
niet over de nodige deviezen 
beschikt om deze werken hier 
aan te kopen. 

Tijdens zijn bezoek aan Suri
name kreeg minister André 
Geens de wens toegespeeld om 
„op korte termijn tot de reakti-
vering van de Kulturele Over
eenkomst" te komen. Minister 
Geens zal dit verzoek aan de 
Vlaamse regering doorspelen. 

Ons bezoek aan Paramaribo 
heeft geleerd dat Vlaanderen en 
Nederland op het kulturele vlak 
tekort schieten tegenover Suri
name. 

In het jongste publikatieblad 
(aug. '88) van de Nederlandse 
Taalunie staat tot tweemaal toe 
de beschamende opmerking 
„In het licht van de zich wijzi
gende politieke situatie in Suri
name zal zo mogelijk aandacht 
besteed moeten gaan worden 
aan het Onderwijs Nederlands 
in dat land." 

Gelukkig denkt niet iedereen 
in deze super voorwaardelijke 
wijs. 

Het tijdschrift „Ons Erfdeel" 
publiceert vrij regelmatig over 
de Nederlandstalige letteren in 
de West. En tijdens de opening 
van het ANV-gebouw in Den 
Haag riep de Nederlandse ANV-
voorzitter Waltmans de BANAS-
landen (België-Antillen-Neder-
land-Aruba-Suriname) op in 
1990 te komen tot een Neder
landse konferentie over taal en 
kuituur. 

De huidige desinteresse mag 
Vlaanderen niet weerhouden 
z'n letterkundige produktie 
(desnoods gratis) naar Surina
me te sturen. 

Langs mevr. Eva Essed-Fruin 
(Dr. Sophie Redmondstraat PB 
3 te Paramaribo) zal deze beslist 
de weg vinden naar de Suri
naamse biblioteken. 


