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Eten wat de pot 
gekookt heeft! 

Anderhalve week na de verkiezingen zit alles nog 
muurvaster dan voorheen. Alhoewel men de vele 
veto's die dezer dagen uitgesproken werden tegen de 
een of andere koalitie met een korreltje zout moet ne
men, dreigt het vormen van een nieuwe regering een 
uiterst moeizame en langdurige bevalling te worden. 
Dat kan slechts diegenen verbazen, die nog altijd bhnd 
blijven voor het Belgische basisgegeven: de kwasi-
onmogelijkheid om én in Vlaanderen én in Wallonië 
tot een en dezelfde consensus te komen. Er is dezer 
dagen door de late unitaristen heel wat gegoocheld 
met de cijfers om te bewijzen, dat de verkiezingstrends 
in Vlaanderen en Wallonië dezelfde zijn geweest. De 
bewijsvoering lijkt deze heren eenvoudig: in beide 
landsgedeelten - zoals dat in hun jargon heet - won
nen de liberalen, gingen de kristen-demokraten ach
teruit en handhaafden de socialisten zich positief. 
In werkelijkheid echter hebben de cijfers van 8 novem
ber het verder uiteengroeien van Vlaanderen en 
Wallonië op eclatente wijze bevestigd: Spitaels heeft 
geen ongelijk wanneer hij stelt, dat er in Wallonië een 
meerderheid is die een totaal ander beleid wil dan dat 
wat de meerderheid in Vlaanderen wil. Dit door de 
kiezers nadrukkelijk bevestigd Belgische basisgege
ven is trouwens een der voornaamste oorzaken van de 
onmacht en de onwil der kristen-demokraten tijdens 
de huidige informatieronde. Ondanks haa r verplette
rende nederlaag blijft de CVP in Vlaanderen de 
sterkste politiek formatie, die trouwens de helft van de 
portefeuilles in de deelgeregering zal krijgen. Haar 
eerste en normale koalitiepartner voor het nationaal 
beleid, de PSC, is echter zo afgezwakt en onbeduidend 
geworden dat ze op het beleid in Wallonië nauwelijks 
nog kan wegen. Hernieuwt de CVP haa r koalitie met 
Spitaels' Waalse meerderheid, dan zal zij in Vlaande
ren terug afgestraft worden. Gaat zij scheep met de 
liberalen - wat eigenlijk de logika der cijfers is -
dan dreigt het grote gedonder in Wallonië. Dat de CVP 
vandaag gelijk wijlen de ezel van Buridan scheel van 
de honger en de koppijn tussen twee hooischelven zit, 
is in de allereerste plaats haa r eigen fout, de schuld 
van haa r potsierlijke staatshervorming-halverwege. 
Dat ontslaat haar dus allerminst van haar verplich
tingen. Sinds 36 jaar maakt de CVP doorgaans het goe
de en het slechte weer in de Wetstraat. Decennia lang 
heeft zij regeringen gemaakt en gekraakt al naar het 
haa r uitkwam. In de lengte van jaren heeft ze geprofi
teerd van halfslachtigheid en dubbelzinnigheid: dan
send nu eens op de Belgische en dan weer op de 
Vlaamse poot, helemaal in de regering en half in de 
oppositie, iedereen gebruikend en bedreigend al naa r 
believen. Het zou een godslasterlijke schande zijn dat 
zij forfait zou geven, nu zij met de neus op de uiteinde
lijke verantwoordelijkheid wordt gedrukt. De Belgi
sche soep, zoals die vandaag op het vuur staat, werd 
grotendeels voor haa r gekookt. Ze moet ze nu maar 
uitvreten ook! , , 

Inmiddels tracht de CVP reeds te vluchten voor haa r 
Vlaamse verantwoordelijkheid. Zij weigert de rol te 
spelen die de kiezer haar voorlopig nog opgedragen 
heeft: die van Vlaanderens grootste partij, bij machte 
om althans in Vlaanderen het gezagsvacuüm op te 
vullen. Haar weigering om mee te ijveren voor een 
snelle samenstelling van de Vlaamse deelregermg 
berooft haa r van de allerlaatste Vlaamse geloofwaar
digheid. Zij tekent verantwoordelijk voor de tijd die al
dus verloren gaat en de kansen die onbenut blijven. 
Of wil zij het „ondankbare" Vlaanderen straffen en 
meesleuren in haar eigen val? 

tvo 

Foto van de week 

l 

Informateur Herman Vanderpoorten in een wanhopiy yeuac vóór een verward wandtapijt om een 
even verwarde politieke toestand... 

De CVP in de vijf provincies 
De Volksunie, met een aangroei van tweehonderdduizend 

kiezers in één slag, is in Vlaanderen op 8 november de grote 
overwinnaar geweest 

Een gevolg van deze verkiezingen is alvast, dat tussen de 
vier grote partijen in Vlaanderen normale machtsverhoudingen 
werden hersteld. De CVP is van haar eenzame positie ver vóór 
het peloton teruggevallen, weliswaar nog altijd op kop van het 
peloton maar dan toch in de groep. Meerderheden die de CVP 
in het verleden, vaak dank zij de cascade van het stelsel 
D'Hondt, bekleedde zijn verloren gegaan. Op plaatsen waar zij 
vroeger alleen en oppermachtig de dienst uitmaakte, moet zij 
thans de macht delen. 

Voor de wijze waarop zij 
voortaan zinnens is dat te 
doen, werd een eerste aandui
ding verstrekt bij de aanstelling 
van de bestendige deputaties 
in de vijf provincies. Het is bijna 
overbodig te zeggen, dat de 
CVP in geen enkele van die vijf 
provincies ook maar één enke
le poging heeft gedaan om de 
Volksunie bij het beleid te be
trekken. Wel integendeel 
waakte zij er zorgvuldig over, 
de Volksunie van meet af aan 
uit iedere kombinatie te weren. 

Deze handelwijze dient des 
te sterker te worden onder

streept omdat de CVP een 
goed deel van haar verkie
zingscampagne gevoerd heeft 
met een roddel- en 
leugencampagne over het zgn. 
anti-CVP-monsten/erbond 
waartoe de Volksunie behoor
de. Er zijn in de provincies 
thans inderdaad monsterver
bonden afgesloten. Maar zon
der de VU. En tégen de VU. 

Daarbij is opgevallen, hoe 
gemakkelijk de CVP ondanks 
haar zware nederlaag haar 
provinciale bedjes opnieuw 
heeft kunnen spreiden. De 
PVV en de SP hebben mekaar 

de loef afgestoken in plat
vloersheid. Hun voornaamste 
bekommernis was, mekaar zo
zeer te onderbieden om toch 
maar in de bestendige deputa
ties te geraken. Van de SP was 
al lang geweten dat zij bij voor
keur leeft van de kruimels die 
van de CVP-tafel vallen. De 
PVV heeft het, in haar pas 
versterkte elektorale positie, al 
even onderdanig gedaan. Zo 
heeft de elektoraal zwaar ge
havende CVP het toch weten 
klaar te spelen, de kern van 
haar provinciale prebenden 
vnjwel intakt te houden. 

En tevens heeft de CVP in 
de vijf provincies duidelijk laten 
merken, dat ze volkomen lak 
heeft aan de sterke Vlaamse 
trend, die een groot deel van 
haar kiezers thans voor de VU 
deed stemmen, ledere partner 
IS haar goed, ieder programma 
neemt zij voor lief als zij daar
mee de Vlaams-nationalisten 
maar de voet kan dwarszetten. 



Brieven 

BELGIË EEN MOERAS? 

Dinsdagmorgen, de stem van de spea-. 
ker op Hilversum 3- „Door deze verkie
zingen zinkt België nog dieper in het 
moeras." Inderdaad zal nu de onmacht 
blijken van de drie zogenaamd grote 
partijen om dit land nog verder te 
besturen. We zinken steeds dieper en 
dieper in een bodemloze put Maar 
waarom zou Vlaanderen mee moeten 
zinken? Vlaanderen heeft alle troeven 
in handen om het zelf beter te doen 
Indien wij willen, samen willen, redden 
wij ons volk uit deze chaos. Vlaande
ren kan zelfstandig de krisis wel aan. 
We moeten dus van nu af de Vlaamse 
burgers overtuigen van ons gelijk en 
aldus de volgende verkiezingen voor
bereiden. Sukses verzekerd! 

I.A, Maasmechelen 

GELOOFWAARDIGHEID 

Sedert 8 november kent CVP-boss 
Tindemans nog maar twee slagzinnen: 
„Geloofwaardighed" en „We hebben 
ons verlies nog kunnen afremmen-
We hadden nog veel erger verwacht!" 
Hierbij enkele bedenkingen. 
Een halfuur voor Tindemans kwam 
premier Eyskens op TV verklaren dat 
men wel rekening had gehouden met 
een mogelijk verlies van 3 è 4 zetels, 
maar zulke katastrofe had men niet 
voorzien.. 
Mogen wij hieruit besluiten dat de 
scheuring in de CVP zo groot is dat de 
voorzitter en de premier er al niet meer 
met mekaar spraken en ieder er zijn ei
gen gedacht op nahield over het ko
mende verlies? 
Op het radiodebat onder de vier partij-
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voorzitters op maandagmiddag her
haalde Tindemans dat hij nog veel 
erger had verwacht (Een verlies van 
20-. 25.. of 30 zetels?). Want in augus
tus had de CVP een geheime opinie
peiling laten doen, die zulk resultaat 
aanwees. 
Maar toen de regering-Eyskens viel, en 
Willy Claes naar de koning stormde 
om een nieuwe regering op de been te 
helpen, was het — zelfs tegen de zin 
van de koning in — Tindemans die njet 
zei- Verkiezingen! En dat met die 
opiniepeiling van augustus op zijn zak! 
Welke voorzitter, die rekening houdt 
met een vertles van minstens 20 zetels 
eist er nu verkiezingen? In Edegem 
zouden ze zeggen: daar moet ge voor 
op uw kopken gevallen zijn! Of van 
staatsmanskunst gesproken! 
We mogen dus twijfelen aan de ge
loofwaardigheid van een Tindemans. 
En aan zijn staatsmanskunst En best 
nog aan allebei. 

H.W„ Ekeren 

MISLEIDEND 

Zonder afbreuk te willen doen aan de 
mooie zege van onze partij, meen ik 
toch te moeten wijzen op een mislei
dende titel in „Wij" van 12 november 
jl., met name „Meer VU-kiezers 
(588.430) dan in het topjaar 1971 
(586.917)". Sinds 1971 is het aantal 
kiezers sterk toegenomen, vooral 
door de verlaging van de kiesgerech
tigde leeftijd tot 18 jaar, wat het kie
zerskorps in Vlaanderen (zonder het 
arrondissement BrusseO met 327270 
eenheden deed vermeerderen. In 
1971 haalde de VU dus procentueel 
gezien een veel beter resultaat Telt 
men evenwel de stemmen van het 
Vlaams Blok (66.422 voor de Kamer) 

bij die van de Volksunie, dan mag men 
besluiten dat het Vlaams nationalisme 
nu ongeveer zijn aantrekkingskracht 
van 1971 teruggevonden heeft. En 
dat is uiteraard een verheugend ver
schijnsel. Als de resultaten in de Brus
selse kantons en in het arrondisse
ment Oudenaarde nu nog wat kon
den veriaeteren! 

N.M„ Kortrijk 

ALLEN AAN HET WERK 

De verkiezingen zijn voor de Volks
unie een sukses geweest dat te dan
ken is aan de kordaatheid van het 
programma Nu dient er verder 
gewerkt te worden om bij de volgende 
verkiezingen dit sukses te hernieuwen. 
Dit kan, wanneer we niet op onze 
lauweren slapen, er moet meer dan 
ooit verder gewerkt worden tot we de 
volledige zelfstandigheid afgedwon
gen hebben. Daartoe dient iedere Vla
ming die naam waardig iedere dag te 
ijveren hetzij op het werk, kantoor, bij 
familie of gezelschap, om iedereen 
bewust te maken voor een zelfstandig 
Vlaanderen en baas in eigen huis. Voor 
ons moet iedere dag een verkiezings
strijd zijn. 
Aan onze verkozenen wens ik veel 
strijdlust tot ons doel bereikt wordt 
(Want woorden wekken nnaar voor
beelden strekken). 
Dus allen, ieder op zijn plaats aan het 
werk tot we de zelfstandigheid voor 
Vlaanderen afgedwongen hebben, 
onze leuze moet blijven Vlaams geld in 
Vlaamse handen. 
Ik wens allen veel moed, sterkte, en uit
houdingsvermogen om ons Vlaamse 
volk een mooie toekomst te bezorgen. 

H.V, Kortrijk 

OCMW-Brugge 

Verbouwen 
Huize Minnewater: 
Prof. Sebrechtstraat 

te Brugge 
Op dinsdag 22.12.1981 om 11 uur zal er in de vergaderzaal 
van het OCMW, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van 
partij 5: Elektriciteit. 
Erkenning: Kategorie P klas 1. 
Termijn: 80 werkdagen. 
Het dossier ligt ter inzage: 

- op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de 
bestekken, Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brus
sel. 

- op het bureau van het OCMW Kartuizerinnenstraat 
4 te 8000 Brugge van 9 tot 12 uur. 

- op het studiebureau PVBA Vyncke en Leye (tel. 050/ 
31.64.76) van 9 tot 12 uur. 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs 
van 1.092 fr. inclusief BTW en dit na voorafgaandelijke 
overschrijving op rekening nr. 000-1175652-12 van het studie
bureau PVBA Vyncke en Leye, Dopheidestraat 6 te 8200 
Brugge 2. 
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openba
re zitting vóór de opening afgegeven worden of onder 
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan het OCMW 
Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn vastge
steld in art. 26 van het K.B. van 22.4.1977. Op de buitenste 
omslag moet vermeld worden „Huize Minnewater: partii 5 
Elektriciteit". , ' ' 

, lAdv. 186) 

BRUSSEL: GOED! 

Voor de Brusselse Vlamingen is 8 nov. 
1981 de meest belovende verkiezing 
sedert de ramp van 1830. 
Want nu de eentaligheid van Vlaande
ren zelfs in het bedrijfsleven dank zij 
de VU, beveiligd is, blijft de zorg om de 
Vlaamse gemeenschap onze grootste 
bekommernis. Omdat Martens in 1979 
de VU in haar radikaal standpunt over 
Brussel niet wikie volgen, heeft de VU 
verdere regeringsverantwoordelijk
heid geweigerd. Martens heeft voort-
gemodderd en de Vlamingen in Brus
sel aan de willekeur van de 19 franskil
jonse barons overgelaten. 
Ondertussen kwam de VU weer op 
adem en kon bereiken dat de leidende 
niet-politieke Vlaams-gezinden haar 
openlijk steunden bij deze verkiezin
gen. 

En het werden schone, rustige verkie
zingen met in Vlaanderen zeer even
wichtige en belovende uitslagen. Over
al in Vlaanderen was er die regelmati
ge sterke aangroei. Zelfs in het onrusti
ge Antwerpen, waar nog geloof werd 
gehecht aan het nut van een tweede 
Vlaamsnationale partij. 
Maar ook in Brussel, waar de verwar
ring na de regenngsdeelneming begrij
pelijkerwijze het grootst was, ook daar 
was er die afgetekende, algemene 
vooruitgang. En dat maakt mij, Vlaming 
in de frontstreek gelukkig. Het is wel 
duidelijk dat het FDF, door zfch wanho
pig vast te klampen aan het RW, het 
grootste deel van haar verfranste 
Vlaamse kiezers heeft afgeschrikt 
Die soort verfranste Vlamingen moe
ten de Vlamingen, die veilig in het nu 
eentalige Vlaanderen wonen niet min
achten. Ze gelieven in eigen boezem 
en omgeving te kijken. Dan stellen ze 
wel vast dat het verlies dat Vlaanderen 
sedert 1830 in Brussel heeft geleden 
niet de schuld is van deze verfranste 
Vlamingen zelf. Zij wensen geen Waal 
genoemd te worden; ook niet Vlamin
gen. Zij beginnen wel te beseffen dat 
hun lot van Vlaanderen afhangt vooral 
hun broodwinning. Het FDF is ze kwijt 
en de VU heeft ze nog bijlange niet 
Want zij voelen zich „beige" en wat zal 
Brussel worden. Als die Vlaamse Staat 
van de VU er komt? En daarop moet 
de VU nu haar antwoord geven tot aan 
de volgende verkiezingen. Wij in alle 
geval willen Brussel behouden als 
onze hoofdstad. 

Ze is zeer goed gelegen, ze is mooi en 
wereldwijd gekend. Zo de Walen el

ders een hoofdstad willen, is dat hun 
zaak, maar wij laten Brussel niet los. 
Als we dat aan de Brusselse Vlamin
gen, al dan niet verfranst uitleggen, 
dan zullen ze opgelucht zijn en zich 
veiliger voelen. Veiliger, omdat de VU, 
die nu zegevierend weer op haar 
sterkste adem kwam, van Brussel 
houdt en alles zal doen om het te laten 
delen in de voordelen van de Vlaamse 
Staat Ik, Vlaming in Brussel, reken 
verder op de VU. 

G.L, Brussel 

VLAANDEREN HOUZEE! 

1898-1981. Wat ben ik toch fier dat ik 
als afstammeling van een Gents libe
raal Vlaams gezin, de goede richting 
heb gekozen. 14/18: Aktivist met 
Borms, VNV met Staf De Clerck, VU 
met Frans Van der Eist Ik ben zo 
gelukkig nu op mijn ouderdom (reken 
maar zelf) dat de Volksunie zich heeft 
herpakt Ik wist wel dat het Egmont-
pakt een doorn in vele ogen was, en 
alle tegenstanders niet liever wensten 
dat de VU en ook Hugo Schiltz zouden 
sneuvelen. Maar dat kon en mocht 
niet! 
Vlamingen, vergeet niet welk een 
macht gij bezit denk aan vorige eeu
wen! Brugge, (Sent de IJzer. Vergeet 
niet dat alleen een schaar mensen uit 
alle hoeken van Vlaanderen, de durf 
hebben opgenomen de strijd tot bevrij
ding van ons erfdeel aan te vatten 
onder de leuze „Volksunie". Wij allen, 
„WU". En daarom mijn lieve vrienden 
mogen we niet vergeten: alleen Vlaan
deren ons eigen bezit heeft waarde, 
onze eigen Vlaamse staat! 

A.D.K, Oostende 

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

De redaktie 

HOU o p ! 
Stoppen met roken. Een verhaal over roken, 

niet-roken, opnieuw roken,... 
En verder: 

Een ACW-arbeiderspartij in de maak? 
De kansen op een beperkte atoomoorlog zijn beperkt. 

(Dosta Rica. 
Een nieuw VDB-pantserverhaal. 

Speelgoed en speelgoedindustrie, een colloquium. 
Dom Helder Camara over de kansen op vrede. 
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Mensen m 
Nelly Maes en Walter Luyten 

De Partijraad van de Volksunie 
heeft verleden zaterdag de kan
didaten aangeduid voor een 
mandaat van provinciaal of ge-
koöpteerd senator. 
Voor de (waarschijnlijk twee) te 
begeven mandaten van gekoöp-
teerd senator werden aangeduid 
in volgorde: eerste kandidaat 
stichter-voorzitter Frans Van der 
Eist, tweede kandidaat Nelly 
Maes, derde kandidaat prof. Jef 
Maton. 

Pernot: 
Fossiele 
toestand 
In de provincie Oost-Vlaanderen 
hebben CVP en PVV het op een 
akkoordje gegooid voor de be
stendige deputatie. Dientengevol
ge is Roger Pernot bestendig de
pute geworden voor de PVV. 
Pernot, een schooldirekteur, is een 
typisch vertegenw/oordiger van 
het allerlaatste carré der Gentse 
franskiljons. 
Dat zo'n man in Oost-Vlaanderen 
macht en invloed krijgt, is een 
smaad, niet alleen voor zijn eigen 
partij, de PVV, maar tevens voor 
de partij die hem duldt en mee 
aanstelt, de CVP. 

Voor de (waarschijnlijk vijf) te 
begeven mandaten van provin
ciaal senator werd een kandidaat 
per provincie aangeduid. Voor 
West-Vlaanderen is dat Guido 
Van In, die dus met een onder
breking naar de Senaat zal terug
keren. Voor Oost-Vlaanderen 
Germain De Rouck, het enige 
VU-parlementslid dat bij deze 
verkiezingen sneuvelde omdat 
zijn Oostviaamse senaatszetel 
verschoof naar Dendermonde-
St-Niklaas. Voor Brabant de Leu
vense senator Rob Van de Zan-
de, die tijdens de vorige legisla
tuur een nationaal mandaat be
kleedde. Voor Antwerpen Walter 

Luyten die, na een reeds lange 
loopbaan, zijn parlementaire in
trede doet Voor Limburg Ma-
thieu Lowis, een nieuwkomer. 
Het ziet er dus naar uit dat de 
Volksunie, naast haar 20 volks
vertegenwoordigers, uiteindelijk 
17 senatoren zal hebben. 

Informateur 
Vanderpoorten 
De aard van de informatie-op
dracht is ditmaal wellicht af te le
zen uit het karakter van de door 

de koning aangestelde informa
teur. Gewezen minister senator 
Herman Vanderpoorten is een 
uiterst beminnelijk man met uit
stekende relaties, ook in andere 
partijen. De archaïsche woord
keuze waarmee hij zich bij voor
keur uitdrukt, is een tikje waar-

Deze week dit... 
Je kan de verkiezingsuitslagen 
op allerhande manieren ontleden. 
Ik ben allesbehalve een 
cijferspecialist. Ik voel me niet 
geroepen wiskundige analyses 
te maken over de verhoudingen 
tussen de partijen per 
arrondissement en zelfs per 
kanton. Wellicht zou ik 
verkeerde of ongenuanceerde 
konklusies trekken. 
Wel kan ik voldoende rekenen 
om te weten dat gemiddeld 
meer dan 15 Vlamingen op 100 
voor de Volksunie gekozen 
hebben. In sommige streken 
meer dan 20 en zelfs meer dan 
40. Dit betekent dat je, bij een 
wandeling doorheen de 
gemeenten en steden, ongeveer 
om de drie tot zeven huizen een 
Volksuniefamilie aantreft Dat je 
om de drie tot zeven 
voorbijgangers een Volksunie-
sympatisant ontmoet 
Ik wil onze mandatarissen 
vragen daarover eens goed na 
te denken. Jullie kennen elkaar. 
Je kent allicht ook de leden van 
je afdeling, zelfs met de 
voornaam. Maar je kent niet al 
onze kiezers. Je weet niet waar 
ze wonen en werken. Gelukkig 
maar, zou ik zeggen: hoe meer 
kiezers, des te minder weten we 
waar ze allemaal te vinden zijn. 

Maar zij kennen jou! 
Jullie zijn het t)oegbeeld van de 
partij. Het uitwendig teken. De 
verpersoonlijking van de eerder 
abstrakt klinkende ideeën, het 
programma, zoals de mensen 
rondom jou de partij ervaren. 
Daarop wil ik vandaag je 
aandacht vestigen. Niemand 
heeft je verplicht dat mandaat 
op je schouders te laden. Jij zelf 
in de eerste plaats hebt deze 
opdracht echt gewild. We zijn er 
je erg dankbaar voor. Maar nu 
moet je ook goed beseffen dat 
je in geen zak loopt dat je een 

- stuk van je privacy kwijt bent 
Vooral moet je ervan bewust 
zijn dat je een grote 
verantwoordelijkheid draagt Je 
bent geen vertegenwoordiger 
van een voetbal- of biljartklub. 
Met al mijn respekt voor de 
mensen die zich daarvoor 
inspannen. Jij bent 
vertegenwoordiger van je volk. 
Je bent mandataris voor een 
Vlaams-nationale partij. Je hebt 
de plicht het Vlaams-nationaal 
programma beter dan wie ook 
te kennen en te beleven. Wat 
zou het baten te spreken over 
de pijlers van het Vlaams-
nationalisme — zoals 
rechtvaardigheid, 
samenhorigheid, open 

verdraagzaamheid — als de 
mensen hun mandatarissen niet 
als zodanig ervaren? Wat zin 
zou het hebben de Volksunie te 
tekenen als een onafhankelijke, 
propere, non-konformistische 
partij van durvers, als van 
trekpaarden een omgekeerd 
beeld gekend is? 
De eer en de roem zijn 
oiezonder relatieve begrippen. 
Het gekend-zijn dwingt echter 
voortdurend tot eerlijke 
getuigenis van zich bewegen 
tussen de mensen als een vis in 
het water, is voor mandatarissen 
geen toevallige gebeurtenis, 
waarvan ze plaats en tijdstip zelf 
bepalen. Neen, altijd en overal 
staan zij tussen de mensen en 
moeten ze zwemmen. Ook als 
ze het niet bedoelen of er niet 
speciaal aan denken. 
De werf- en aantrekkingskracht 
van de Volksunie — en dus van 
het Vlaams-nationalisme — is 
voor een groot stuk afhankelijk 
van de bezieling die de 
mandatanssen uitstralen. 

Vic ANCIAUX 

achter hij een kwetsbare per
soonlijkheid verbergt Achter zijn 
spreekwoordelijke humor schuilt 
weemoedigheid en veel mensen
kennis. Hij is een man van het 
langzame gebaar, die zijn t i jd 
weet te nemen. 
Een trage eerste ronde dus, met 
een informateur die het geduld 
moet opbrengen om veel te laten 
bezinken. 

Mark Eyskens 
weer 
spraakzaam 
Mark Eyskens blijft ook na 8 no
vember zijn rolletje van voor de 
verkiezingen spelen. Hij strooit de 
miljardentekorten en de jobstijdin
gen loslippig uit over de goege
meente. En zegt dan, dat de tijd 
van woorden nu maar eens voor
bij moet zijn en die van daden 
aangebroken is. 
De man is nog altijd eerste minis
ter in funktie, zij het dan voor 
lofjende zaken. Hij praat en hij 
doet alsof hij helemaal niets te 
zien heeft met de financiële kata-
strofe. Waartegen hij, zo is dan 
toch uit zijn bewindsp>eriode ge
bleken, volkomen machteloos 
was. Ondanks de straffe remedies 
en de sterke recepten die hij nu al 
jarenlang verbaal aanprijst 

Tindemans 
tweemaal 
kampioen 
Inderdaad: CVP-voorzitter Leo 
Tindemans is nog altijd de natio
nale kampioen van de voorkeur
stemmen: bijna 80.000. Hij heeft 

er echter een nieuwe kampioens
titel bijgekregen: die van de man 
die de meeste voorkeurstemmen 
heeft verloren, nL meer dan 
60.000. 
In de omgekeerde hit-parade, die 
van de verloren voorkeurstem
men, prijken vooraan trouwens 
vooral kristen-demokraten. Rika 
De Backer verliest 26.000 aan
hangers; Van den Boeynants (ge
wezen rekordhouder van de 

Ĵ r̂ rê -

Leo T., zie ook Jan op biz. 16 

topscore) verliest er 24.000; Wi l-
fr ied Martens met een verlies 
van bijna 15.000 en Jos Chabert 
min 14.000 zijn er nauwelijks be
ter aan toe. 
Ondanks het verlies van 14.000 
voorkeurstemmen blijft Chabert, 
waarschijnlijk dank zij z'n chee-
se-glimlach en z'n aangeboren 
instinkt om zich ver te houden 
van gevaarlijke dossiers, de mi
nister met het hoogste aantal 
voorkeurstemmen. Op de dertig
ste en laatste plaats van de mi
nisteriële hit-parade staat Swae-
len, van Landsverdediging, met 
iets meer dan 3.000 voorkeur
stemmen. Zijn portefeuille maak
te hem welgeteld 1.119 voorkeur
stemmen ri jker-
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Begin deze week betoogden een aantal attaché van minister van Onderwijs Calewaert Zij betoogden tegen 
de studenten^nterklaas dat het niet hun fout is dat de studietoelagen met bekwame vertraging administratief 
worden behandelden misschien wel eens in februari van volgend jaar zouden kunnen uitbetaald worden. Maar 
de sint uitte zijn bezorgdheid over het feit dat die ministeriële cadeau wel eens vijgen na Pasen zou kunnen 
worden. Inmiddels is het wél een feit dat 137.000 jongeren maandelijks werkloosheidsuitkering toebedeeld 

krijgen... 

Volksunie 
geweerd! 
De Vofksunieoverwinning heeft 
uiteraard ook een weerslag gehad 
op de zetelverdeling in de provin
cieraden. 
Aldus telt de partij op dit ogenblik 
67 provincieraadsleden, wat neer
komt op een vooruitgang van 251 
Ondanks deze enorme sprong 
voorwaarts werd de Volksunie in 
elke provincie netjes geweerd uit 
de deputatie. In tegenstelling tot 
de CVP die al naargelang het haar 
past, de provinciale alkoven deelt 
met P W of SP. 

Over stemmen 
en stemmen 
Bij de jongste verkiezingen is 
nog maar eens gebleken dat een 
Franstalige stem zwaarder door
weegt dan een Vlaamse stem. 
Met 588.430 kiezers beliaalde de 
Volksunie 20 kamerzetels. De 
Waalse liberalen scoorden met 
ongeveer 70.000 stemmen min-

m^i'AX 

der vier zetels meer. De PSC van 
haar kant had voldoende aan 
430.712 volgelingen om 18 ka
merzetels te verwerven. 
Deze meerwaarde van een 
Franstalige stem vloeit voort uit 
de weigering om de zetelverde
ling aan te passen aan de bevol
kingscijfers. Ondanks het aan
dringen van volksvertegenwoor
diger Willy Desaeyere weigerde 
de meerderheid onder impuls 
van minister Busquin om deze 
aanpassing door te voeren. 
Waardoor WalloniS een vijftal 
zetels meer bezet dan waarop 
het recht heeft 

Wallonië: een 
ontwikkelings
land! 
De Europese Kommissie heeft 
beslist om de ontwikkelingszo
nes in Vlaanderen te halveren, 
terwijl ongeveer gans Wallonië 
het statuut van ontwikkeiingszo-
ne krijgt 

Konkreet houdt dit in dat de 
extra-hulp uit het Europees Re
gionaal Fonds In belangrijke 
mate aan Vlaaneren zal voorbij
gaan. Praktisch betekent het 
vooral dat de Walen een pracht-
tribune krijgen om nieuwe eisen 
te stellen. 

l-loe objektief de Europese Kom
missie te werk gegaan is, mag 
blijken uit een vergelijking van 
de provincies Luik en Oost-
Viaanderen. Deze provincies zijn 
ongeveer van gelijke grootte op 
het vlak van inkomen, bruto re
gionaal produkt en verlies aan 
arbeidsplaatsen. Toch werd gans 
de provincie Luik tot ontwikke

lingszone uitgeroepen. In Oost-
Vlaanderen bekwam niet één ar
rondissement dit statuut! 

Toch minder 
dringend 
Tot daags voordien verklaarde 
Leo Tinciemans dat hij onmiddellijk 
na 8 november op zoek zou gaan 
naar een partner om het „te ne
men of te laten"-programma uit te 
voeren. Meer zelfs, hij was bereid 
zelf een regeringsploeg voor te 
zitten indien de gezichten hem 
zouden aanstaan. Want, aldus de 
CVP-voorzitter... „ik kan het land 
niet ten onder zien gaan." 
Na de elektorale afstraffing is het 
bij deze man plots allemaal anders 
gaan klinken. Zo erg is de toe
stand van het land nu ook niet dat 
er vooraf geen wetenschappelijke 
studie meer kan gepleegd worden 
over de oorzaak van de CVP-
nederlaag. Ineens hebben Tinde-
mans en zijn partij alle tijd zat om 
zich over een regeringsdeelname 
uit te spreken. 

Toch maar 
zonder JET? 
Hoe onmisbaar het JET-plan wel 
is voor de toekomst van ons 
land, blijkt uit de overwegingen 
die in de CVP aan bod komen bij 
het gesprek over regeringsdeel
name. 
Een regering met de socialisten 
wordt als minder opportuun af
geschilderd. Bij de volgende ver
kiezingen zou de CVP nog maar 
eens de rekening moeten beta
len. 
Een regering met de liberalen 
spreekt heel wat meer aan. In dat 
geval is het bijna wiskundig ze
ker dat de PW elektoraal op
draait 
Best op de CVP-markt ligt een 
oppositiekuur: een overwinning 
is dan gegarandeerd. 

Kommentaar 

Het JET-plan, te nemen of te 
laten, komt er helemaal niet bij te 
pas. 's Lands belang staat gelijk 
met platvloerse elektorale over
wegingen! 

CVP, ACW. 
NCMV en BB 
De standenorganizaties van de 
CVP hebben tijdens de voorbije 
week het verkiezingsslagveld 
overschouwd en hun gesneuvel
den geteld. 
Bij het ACW is dié lijst niet min. 
Vooral dan in Antwerpen waar 
onder meer Tijl Declercq, Achiel 
Smets, Greta Dielens en Jos Van-
geel niet herkozen werden. 
Het NCMV komt er al even be
rooid uit Zelfs leden van het poli
tiek komitee zoals Lieven Lenaerts 
van Sint-Niklaas, vielen naast de 
prijzen. Hetzelfde geldt voor de 
Boerenbond, voornamelijk op de 
senaatslijsten. 
Kortom, alle standenorganizaties 
hebben kandidaten te over om 
provinciaal of nationaal gekoöp-
teerd te worden. De problemen 
van de CVP zijn nog bijlange niet 
opgelost 

Een vijfde! 
Op donderdag, 5 november werd 
aan de fakulteit van Politieke We
tenschappen aan de Leuvense 
universiteit een voor-verkiezing 
georganizeerd bij de studenten 
van de tweede kandidatuur en de 
eerste licentie. 
De resultaten ervan bewezen nog 
maar eens dat de CVP de jonge
ren-boot volkomen gemist heeft 
De Vlaamse socialisten scoore-
den zowat een kwart van de stem
men en de Volksunie meer dan 
een vijfde. De CVP moest het 
stellen met een goeie 10 procent 

Uit het Boek de Prediker 1,2. 
De gewone burger herkent 's voormiddags met 
vertedering het wijkschooltje van zijn jeugd, laat drie 
stembrieven in evenveel gleuven glijden en bekijkt 
's avonds op het scherm het resultaat van zijn eigen 
en van andermans kieswerk. Daarmee is, wat hem 
betreft de kous voorlopig af. Anders is het gesteld 
met de kandidaat De uitslagen van zondagavond 
vervullen hem met vreugde. Of dompelen hem in 
doffe ellende. Al naar gelang zijn partij gewonnen 
heeft of verloren. Op deze primaire gevoelens enten 
zich echter praktisch onmiddellijk nieuwe twijfels en 
bange vragen. Ten vroegste morgen immers, en mis
schien wel overmorgen of slechts de dag nadien zal 
de kandidaat vernemen welk lot de kiezer hem per
soonlijk heeft beschoren. Verliest zijn partij, maar 
stijgen zijn bloedeigen voorkeurstemmen, dan stapt 
nij met geheven hoofd uit het kamp van de neder
laag naar dat van de overwinning. Wint zijn partij, 
maar boert hijzelf een eind achteruit dan belet niets 
hem, desondanks met vale en valse glimlach mee te 
feesten. O trots en wonne echter, wanneer zowel 
zijn partij als hijzelf zich mogen verheugen in een 
gestegen waardering van het kiesvolk. O prangend-
ste aller pijnen, waneer de elektorale storm zowel 
door de lijst- als de voorkeurstemmen is geraasd, 
hen meevoerend naar andere kandidaten en andere 
politieke einders. 
Op het einde van de verkiezingsdag, na het bekend
maken van de algemene uitslag, begint voor de kan
didaat de lange wake van de voorkeurstemmen. Zo
als het reeds heette in het Boek van de Prediker 1,2: 
ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. 
Nog een toemaatje. Tijdens de verkiezingscampag
ne viel in onze Groot-Aalsterse brievenbus het 
fraaiste pamflet dat we in onze inmiddels reeds 25-ja-
rige politieke carrière mochten aanschouwen. Qua-
drichroom. Zwaar papier, glanzend tot op snee. 
Peperduur propagandamateriaal, reeds op het eer
ste zicht Bij nader toekijken praktisch onbetaalbaar 
voor een gewone sterveling. 
Het was dan ook geen gewone sterveling die ons 
vierkleurig en acht bladzijden lang werd aangepre

zen als rotsvaste elektorale toeverlaat Het was een 
minister. Minister Mark Galle, kopman van de SP-lijst 
Voor het arrondissement Aalst en ommelanden. Een 
Groene minister, zoals ons werd uiteengezet Be
schermer van de houtsnip, de woudsnip en de 
goudsnip. 
We vingerden eerbiedig aan de rand van het 
pamflet We wogen het gewicht van deze bus-aan-
bus op de vlakke linkerhand. En we trachtten te be
cijferen hoeveel bomen extra er in Finland waren 
gesneuveld om de groene ministeriële boodschap 
op passend en glanzend couché te bezorgen in de 
bijna honderdduizend brievenbussen van de kies
omschrijving. 
De rest was navenant Reuzengrote affiches op 
iedere schutting. Speelgoed voor de kleine mannen 
en kalenders voor de groten. Een verkiezingscam
pagne die de minister om en nabij de 5 miljoen moet 
gekost hebben. Zo beweren toch kwatongen en de 
nijdassen. 
Resultaat? Galle verhoogde zijn persoonlijke score 
met bijna achtduizend stenjmen tot in de buurt van 
eenenwintig duizend. En de door hem aangevoerde 
SP-lijst in het arrondissement Aalst? Boerde achter
uit! 
Wat zegt Prediker I, 2? 
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Sociaal-ekonomisch m 
Het machtswellustig spel 

Zonder Vlaamse deelregering, regeert morgen het IMF 
137.000 jongeren van minder dan 
25 jaar zitten zonder werl<. Dit 
land telt, anders dan wordt voor
gehouden In officiële statistie
ken, in werkelijkheid om en bij de 
700.000 mensen die op een zach
te of harde wijze getroffen wor
den door de werkloosheid. Vol
gens berekeningen van de Leu
vense professor Bundervoet be
tekent dit dat nagenoeg 1 op 6 
van de normaal aktieve mensen 
geen, onvoldoende, of geen be
hoorlijk werk heeft 
Volgens prognoses van het Plan
bureau komen daar vast en zeker 
(en met een konstant tergend 
ritme) nog een paar honderddui
zend volledig werklozen bij. 
Waar een poos geleden overwe
gend zwakke sektoren en zieke 
bedrijven verantwoordelijk wa
ren voor de groeiende rij stempe-
laars, maken we het nu mee dat in 
normale omstandigheden op-en-
top levenskrachtige ondernemin
gen voor de hakbijl gaan. 
Omdat de regering-Eyskens 
moest bekennen dat met deze 
socialistisch-katolieke regeer-
ploeg het ontij niet kon gekeerd 
worden, werden dan maar nood
gedwongen verkiezingen uitge
schreven. Wat we tien dagen na 
de stembusslag alweer moeten 
vastsellen is dat de traditionele 
partijen zo hardleers blijven als 
maar kan. Bij hun politiek hek-
senspel dat ze in deze formatie
periode opvoeren, blijkt dat nau
welijks nog mensen, maar zelfs 
de kiezers voor de topleiders 
van de traditionele partijen niet 
meer belangrijk zijn. 
Bij gebrek aan regeerwerk blijft 
uittredend premier Mark Eyskens 
het land bestoken met dramati
sche voorspellingen. Net alsof de 
kiezers er verantwoordelijk voor 
zouden zijn dat met elke dag 
stuurloosheid In de Wetstraat het 
begrotingstekort voor volgend 
jaar toeneemt met enkele tiental
len miljarden frank. Net alsof de 
Vlamingen er de schuld zouden 
voor dragen dat onze ekonomie in 
een vrije val Is versukkeld als 
gevolg van de Waalse chantage-
politlek In de nationale regering. 
Net alsof de burgers er verant
woordelijk zouden moeten voor 
gesteld worden dat, behalve met 
veel woorden, er niets werd ge
daan voor het op gang brengen 
van een vernieuwd industrieel be
leid. 

Boedelscheiding 
We maken het nu zelfs mee dat de 
Informatieronde van Vanderpoor-
ten wordt doorkruist door politie
ke robbertjes die binnen partijbe
sturen en tussen partijen^ onder
ling worden uitgevochten. 
We maken het mee dat geen van 
de traditionele partijen akkoord 
gaat om met een unitaire splts-
broeder zonder dralen In de boot 
te stappen. 
We maken het nu mee dat openlijk 
wordt gedacht aan een regering 
van sterke mannen die alleen 
maar dienstig moet zijn om onpo
pulaire maatregelen te nemen, 
zonder globale soclaal-ekonoml-

sche beleidsvisie, en die vooral als 
voornaamste taak zouden krijgen 
alweer nationale verkiezingen In 
het voorjaar voor te bereiden. 
Dat gebeurt allemaal omdat de 
politieke machtsbastions zich 
vastgepind hebben op hun te-
nemen-of-te-laten en nu-of-noolt 
steNingen. 
Inmiddels raast de ekonpmische 
storm In almaar verhevigende 
kracht over onze gewesten en lijkt 
het gevreesde onheil (zoals vrij 
aanzienlijke devaluaties) niet meer 
af te wenden. Een delegatie van 
het Internationaal Monetair Fonds 
Is net voor de verkiezingen zijn de

siderata aan Mark Eyskens komen 
aanbieden. 

Deze monetaire sinterklazen heb
ben evenwel van de ekonomle-
professor die Eyskens ook Is, 
geen behoorlijk beeld opgehan
gen gekregen over de sociaal-
ekonomische toestand en de ster
ke troeven van de nog werkende 
bevolking. 

Ook op het publiek forum blijven 
de tenoren van CVP. SP en PVV 
halsstarrig weigeren de ekonomi-
sche krisis te koppelen aan de 
communautaire krisis. 

Onderhand liggen er nu al vol

doende sociaal-ekonomische rap
porten van universiteitsprofesso
ren en studiebureaus ter tafel, 
waaruit telkens blijkt (welk deel-
aspekt van het ekonomisch leven 
vanuit welke Invalshoek ook wordt 
bekeken) dat de Vlaamse en de 
Waalse gemeenschap in dit land 
dringend toe zijn aan een boedel-
schelding. 

Maar nee, er wordt zlnsbegooche-
- lend gezwaaid met JET- en andere 
paplerverduldige krisisplannen die 
langs geen kanten van aard zijn 
om een einde te maken aan het 
potverteren van de ene gemeen
schap op de kap van de andere. 

Terwijl informateur Herman Vanderpoorten de laatste unitaire loodjes tracht te lijmen en bankroetcijfers van 
de Belgische staat op een rijtje zet, neemt zijn Lierse stadsgenoot ambassadeur Herman Dehennin, in Tokio 
kennis van het feit dat een gemis aan adekwaat exporttjeleid als gevolg heeft dat een belangrijke afzetmarkt 
voor onze bedrijven onderbenut wordt Maar de huidige informateur heeft meer zorgen omtrent zijn 
maagdelijkheid, dan voor het op gang trekken van een regering die mede perspektieven opent voor een nieuw 
industrieel en exportstimulerend beleid. 

Zorgwekkend 
nieuws 
Wat Iedereen onderhand weet 
maar wat nog niet doorgedrongen 
Is tot de regeringslul, is dat de 
staat de laatste krachten van onze 
ekonomie heeft afgeroomd. Dat 
wordt nu ook nog maar eens 
bevestigd door de Belgische Ver
eniging der Banken. Met de bijho
rende lichte overdrijving wordt in 
hun jaarverslag gesteld dat het 
bankbedrijf nu ook op zijn beurt 
zorgwekkende tijden kent En dit 
als gevolg „van de manier waarop 
de overheid de banksektor behan
delt". 

Het heet dat de banken in het 
voorbije jaar getroffen werden 
door een reeks maatregelen die 
alle tot doel hadden de staat op 
een rechtstreekse of verkapte ma
nier extra-ontvangsten te bezor
gen. 

Daarbij wordt sterk allusie ge

maakt op de miljardenverkwistin
gen ten gunste van de Waalse 
staalbarons. 

VEV en ABVV 
Het Volksunie-streven om een ei
gen Vlaams beleid uit te bouwen, 
ook op sociaal-ekonomisch vlak, 
heeft deze week vanuit twee ver
schillende hoeken steun gekre
gen. 
Vooreerst vanuit het Vlaams Eko
nomisch Verbond, dat zich ondub
belzinnig voorstander verklaarde 
van een zo ver mogelijk doorge
dreven autonomie. 
Daarnaast was er het eerste statu
tair kongres van de Vlaamse Inter-
gewestelijke van het ABVV. Daar 
werd de els gesteld om zeer snel 
over te gaan tot een maximale 
overheveling van bevoegdheden 
en middelen naar de gewesten en 
de gemeenschappen. 
Hoelang zullen de traditionele par
tijen nog blind blijven voor dit 
streven naar een eigen Vlaamse 
aanpak? 

Fopspeen 
Waar, ondanks de komplete 
blokkering van het regerings
werk, nog elke dag miljarden 
gespendeerd worden in de ziel-
verheid via premies, BTW-terug-
gave en rentetoelage, een grote 
fopspeen te zijn. 
De uitbetaling van premies ge
schiedt al traditioneel met ter
gende administratieve traagheid, 
maar wie bij het opzetten van een 
werf de rentetoelage en BTW-
g*4den van meet af aan in het 
budget meerekent, komt bedro
gen u i t 
Eerst heette het dat de betrokken 
diensten te kampen hadden met 
onderbezetting en vandaag moet 
blijken dat de nodige gelden 
slechts met kleine mondjesmaat 
bijeengescharreld worden. Nu 
blijkt precies dat de toename van 
de werkloosheid de ernstigste 
proporties aanneemt in de bouw
nijverheid. Maar deze sektor is 
dan weer in belangrijkste mate 
een Vlaamse ner ing. 
togende Waalse staalputten. 

Tot twee jaar geleden boekte de 
Vlaamse ekonomie nauwelijks één 
rood cIjfer.'Vandaag evenwel wor
den we meegezogen in het Bel
gisch-unitair moeras. 
Wat In elk gezinsbudget geldt — 
namelijk dat niet straffeloos in 
lengte van maanden en jaren méér 
kan uitgegeven worden dan de 
opgebrachte verdiensten — blijkt 
nog immer niet doorgedrongen te 
zijn in het brein van de ministeriële 
klasse. 

Het gevolg daarvan Is dat door de 
blinde geldhonger van de over
heid, nog gezonde bedrijven en 
sektoren (zoals de bouwnijver
heid) meegesleurd worden in de 
windhoos die van Zuid naar Noord 
waart Het krachtig herstelbeleid 
waarmee CVP en P W uitpakken, 
is slechts van aard om. Indien het 
dan al in koninklijke besluiten 
wordt omgetoverd, vooral diege
nen te treffen die nu reeds de so
ciaal zwakkeren in onze samenle
ving zijn; om ook de laatste sub
stantie weg te roven bij de onder
nemingen die nog blijk geven van 
gedegen werkkracht en onderne
mingszin. 

Hoe langer de traditionele knoei
ers In de Wetstraat hun zielig 
nummertje opvoeren, hoe duidelij
ker het zal worden voor steeds 
meer mensen dat de twee ge
meenschappen in dit land morgen 
slechts behooriijk kunnen overie-
ven als ze nu eindelijk en flnan-
cieel-konsekwent hun eigen weg 
gaan. 

Het drama Is evenwel dat elke 
krisisdag een steeds zwaardere 
tol begint te eisen. 

Wat Vlaanderen betreft Is er 
slechts één uitweg: de Vlaamse 
deelregering meteen aan het werk 
zetten en de unitaire staat afbou
wen. Maar de socialisten liggen 
passief en de liberalen en CVP'ers 
biezonder aktief dwars; zij klanrv 
pen zich vast aan hun sterke 
macht In het unitair bestel. 
De bevolking moet Inmiddels voor 
de machtswellust opdraaien. 

blijkt de met veel tamtam aange
kondigde steun aan de bouwnij-

Eens te meer 
De EG-kommissie heeft beslist 
in Vlaanderen het aantal ontwik
kelingszones drastisch te beper
ken. Dat betekent dat nog 
slechts biezondere regionale ex-
pansiesteun zou mogen toege
kend worden in de provincie Lim
burg, in het arrondissement Turn
hout en in de Westhoek. 
Van regeringszijde noteren we 
niet het minste protest tegen 
deze enorme discriminatie van 
Vlaanderen. Het gaat hier inder
daad om flagrante discriminatie 
aangezien voor Wallonië veel 
soepeler normen aan de dag 
worden gelegd. 
Alweer blijkt dat aan de potver-
teerders meer overheidssteun 
wordt toegekend dan aan die 
gewesten en sektoren die blijk 
geven van werkkracht De zo
veelste kaakslag aan de Vlamin
gen. 
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Kort geheugen 
De P W heeft blijkbaar een kort 
geheugen. Na de verkiezingen 
van 1978 betreurde deze partij 
het dat met de wil van de kiezer 
geen rekening werd gehouden. 
Konkreet betekende dit eenvou
dig dat de liberale vooruitgang 
niet vermunt werd in een aantal 
ministerportefeuilles. 
Vandaag eist diezelfde P W dat 
alle voorrang moet verleend wor
den aan de samenstelling van 
een nationale regering. Pas daar
na kan de Vlaamse deelregering 
ter sprake komen. 
De duidelijke wil van de kiezer 
om een eigen Vlaams beleid uit 
te bouwen, kan de P W geen 
moer meer schelen. Maar ja, dat 
valt niet te vertalen in een minis
terportefeuille min of meer. 

Het woord van 
Blanckaert 
Of er aan de standpunten van de 
CVP en meer specifiek van haar 
fraktievoorzitter Blanckaret nog 
geloof moet gehecht worden, zal 
blijken bij de eerste samenkomst 
van Kamer en SenaaL 
Normaliter moet op deze verga
dering een voorzitter aangeduid 
worden. Maar even traditioneel 
is dat deze funktie de jongste 
jaren deel uitmaakte van het on
derhandelingspakket bij de rege
ringsvorming. 
Na de verkiezingen van 1978 
protesteerde Blanckaert samen 
met de oppositie fel tegen deze 
I'oppeling. De Kamer, zo zei hij, 
moet soeverein kunnen beslis
sen. 
Op 27 november zal blijken of de 
CVP-fraktievoorzitter nog 

steeds deze mening toegedaan 
is. Van een regering zal er op dat 
ogenblik immers nog geen spra
ke zijn_ 

De Croo op 
bedevaart? 
Kandidaat PW-voorzitter De 
Croo blijft kushandjes gooien 
naar de socialisten. Of hem dat in 
zijn eigen partij in dank afgeno-
nten wordt, valt te betwijfelen. 
Feit is dat de man zijn visie weet 
te stofferen. 
Aldus is De Croo van oordeel: 
„dat socialisten en liberalen we
ten wat ze aan elkaar hebben. In 
die partijen zitten mensen met 
een verschillend temperament, 
maar geen echte vleugels. Maar 
deze vaststelling blijft formeel: 
naar de inhoud toe zit er geen 
rood-blauw akkoord in." 
Aan de socialisten verwijt deze 
liberaal dat „het een plaatsings
bureau is geworden voor jonge 
opportunisten-"lo\ slot nog zijn 
oordeel over een driepartijenre-
gering: „Voetballen gaat niet met 
alle 22 aan dezelfde kant', en 
over een regering zonder liberale 
deelname: „Ik zou daar niet tegen 
zijn. Als ze ons dat plezier willen 
doen, ga ik op bedevaart Drie 
kaarsen hou ik in de hand." 

VU de grootste overwinnaar 
Iedereen die zich ingespannen heeft 
voor deze verkiezingen, kandidaten, be
stuursleden, plakkers, militanten, typis
ten, enz. verdient een oorverdovend ap
plaus. 
Dit is een fantastisch resultaat, eens zo 
groot als verwacht 
Men mag echter nooit blind zijn voor 
eventuele tekortkomingen en mogelijke 
verbeteringen: vandaar deze poging tot 
positieve kritiek. 
De nationale vooruitgang. De VU boekt 
de grootste winst De P W gaat in de 4 
uitsluitend Vlaamse provincies met 
163.172 stemmen, de VU echter met 
168.254 stemmen vooruit, d.w.z. met 5.082 
stemmen meer. De P W boekt een winst 
van 5,12 o/o, de VU een winst van 5,38 Vo 
of 0,26 o/o meer d.w.z. 5 Vo beter! 
Op maandag 8 november schreef H. 
Camps in Het Belang van Limburg deni
grerend: „Toch bereikt de VU nog lang 
niet haar hoogtepunt van vóór Egmont". 
Dit is één grote leugen. Vóór Egmont in 
1971 behaalde de VU 15,96 Vo of 0,15 Vo 
minder, nl. 443.686 stemmen. 
Het stemmenaantal stijgt dus met 41.570 
of bijna één kiezer op tien! Niet alleen 
wordt het Egmontverlies goedgemaakt 
daar bovenuit wordt nog een fikse winst 
geboekt waardoor de VU een reëel alter
natief wordt 

In Limburg is dit nog uitgesprokener ten 
opzichte van vóór Egmont gaat de VU er 
2,5 o/o op vooruit van 52.907 naar 72.274 
stemmen of een aangroei van 19.367 
stemmen of 36,6 Vo. 
De grootste procentuele winst wordt 
geboekt in de arrondissementen Aalst 
(-1- 6,2 o/o) en leper ( + 6 Vo). 
Tussen 5 Vo en 6 Vo schommelen Antwer
pen 1+ 5,1 o/o), Gent (-1- 5,5 o/o), Brugge 
(.+ 5.6 0/0), Roeselare-Tielt [+ 5,2 o/o). 

De gemiddelde winst bedraagt 3,89 o/o. 
Hasselt bereikt + 3,05 Vo, Tongeren-
Maaseik -I- 4,92 0/0. Brussel 1+ 1,76 o/o), 
Sint-Niklaas (-1-2,6 o/o), Oudenaarde 
(.+ 2,2 o/o), Oostende-Veurne-Diksmuide 
(-1- 2,70/0), Kortrijk ( + 2.4 0/0). 

De vooruitgang ten opzichte van 1977. 
Bij de beoordeling van de vooruitgang 
moet men echter vooral oppassen omdat 
bij de vorige verkiezing in 1978 de VU 
enorm verloor. 

Omdat bij voorbeeld Limburg echter re
latief standhield komt nu ook de vooruit
gang onvoldoende tot uiting. Wanneer 
men de cijfers van 1981 vergelijkt niet 
met 1978 maar met 1977 dan stelt men bij 
voorbeeld vast dat Limburg het gewoon 
schitterend heeft gedaan: de VU boekt er 
de grootste winst van alle provincies 
(2,5 0/0) samen met leper (2,56 0/0). Tonge
ren-Maaseik scoort zelfs het absolute 
rekord -I- 4,64 0/0. De andere arrondisse
menten komen ver daaronder. 
Tussen -«- 1 en -f- 2 0/0. Roeselare-Tielt 
-1-1,570/0, Brugge -1-1,27 0/0, Aalst 
+ 1,21 0/0. Tussen O en 1 Vo. Gent + 0,89; 
Kortrijk + 0,57 Vo, Hasselt -I- 0.44 Vo, 
Turnhout + 0.16 0/0. 

Spijtig genoeg blijven nog een aantal 
arrondissementen onder het niveau van 
1977: Oudenaarde — 0.44 0/0; Leuven — 
0.49 0/0; Dendermonde — 0.86 0/0 en 

vooral Oostende — 1.08 0/0; Brussel — 
1,7 0/0. Mechelen - 1,82 0/0. Sint-Niklaas 

— 2.77 0/0, Antwerpen — 2.86 0/0. 

Vooruitgang qua kiezersaantal. Zelfs 
deze herinterpretatie met 1977 ais basis 
geeft echter een vertekend beeld omdat 
vooral bij een sterke meegaande trend 
de uitgangsbasis blijkbaar een grote rol 
speelt 

Enerzijds kan dit negatief spelen: als 
men reeds dicht bij de 100 0/0 zit kan men 
nog moeilijk vooruitgaan. 

Anderzijds kan dit ook positief werken: 
vooral als de wind meezit en men de ab
solute meerderheid nadert kan men ver
der meegesleurd worden dan het effekt 
van het ..behoren tot de macht". 

Dit laatste positief effekt blijkt duidelijk 
gespeeld te hebben. De procentuele aan
groei van het kiezerskorps schommelt 
praktisch overal rond de 50 0/0 tussen 
+ 30.4 0/0 (Sint-Niklaas) en Turnhout 
-I- 6 0/0 en Brugge + 68.6 0/0. Hasselt bv. 
ziet zijn kiezers aangroeien met 9.146 van 
19.059 tot 28.205 d.w.z. met + 48 0/0. 
Tongeren-Maaseik ligt in dezelfde orde 
van grootte -I- 51.3 0/0. 

De beste arrondissementen zijn hier Leu
ven -I- 66.6 0/0, Aalst -|- 66.2 0/0. leper 
-»-65.4 0/0, Antwerpen -»-61.9 0/0. Gent 
+ 61.8 0/0. 

Iets minder goed doen het Oudenaarde 
-I- 48.6 0/0. Roese'lare-Tielt -I- 47.5 0/0. 
Dendermonde + 42,6 0/0, Brussel 
-I- 35,5 0/0, Kortrijk + 33,5 0/0, Oostende 
-I- 31,50/0, St-Niklaas + 30,4 0/0. 
Algemeen mag men stellen dat op elke 
twee VU-kiezers, er één VU-kiezer is 
bijgekomen, een werkelijk „aansteekef-
fekt". Dit effekt blijkt in alle arrondisse
menten praktisch in dezelfde mate 
gewerkt te hebben. 
Procentuele vooruitgang in kiezersaan
tal. Het effekt van de elektorale vertrek
basis kan ook geëlimineerd worden door 
de procentuele vooruitgang te relateren 
van de procentuele uitgangsbasis. 
Hasselt bv. gaat van 10,64 0/0 naar 
13,74 0/0 winst, 3,1 0/0 d.w.z. 29,1 Vo van de 
uitgangsbasis. 
De rangschikking volgens dit criterium 
luidt als volgt: Brugge -|- 52,9 0/0. leper 
-1-51.9 0/0. Antwerpen -1-51.5 0/0, Leuven 
+ 50.5 0/0. Gent + 49.6 0/0, Aalst 
+ 49.2 0/0. Turnhout -I- 46,4 0/0. Ouden
aarde -I- 36,9 0/0, Mechelen -|- 35.9 0/0. 
Roeselare + 33.8 0/0, Tongeren-Maaseik 
-I- 30.9 0/0, Dendermonde -|- 30.3 0/0. 
Brussel + 29.6 Vo, Hasselt + 29,1 0/0, 
Kortrijk + 21.7 0/0. Oostende -f- 19.1 Vo, 
Sint-Niklaas -|- 17,9 0/0. 

Lokale faktoren. Ten slotte moet er op 
gewezen worden dat toevallige lokale 
faktoren ook bij de andere partijen een 
zware invloed kunnen hebben. Vooral de 
aanwezigheid van ministers uit andere 
partijen in bepaalde arrondissementen 
kan negatief werken. Toch kan besloten 
worden dat alle arrondissementen een 
belangrijke winst geboekt hebben en dat 
is wel de meest verheugende vaststel
ling! 

Willy Oesaeyere, kamerlid 
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nieuw 
3 kapitalisatiebens in één 

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

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

na 7 jaar 
na 5 jaar 12.145 F. 

na 3 jaar 9.380 F. 
7.165 R " 

5.000 F. 

Het rendement van de "Multi-Rendement» Kasbon na 3, 5 of 7 

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

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

Veilig: achter de 
«MuHi-Rendement» 
Kasbon staat niet 
alleen één van de 
belangrijkste ffinan- ^ _̂̂^ 
dele instellingen van ̂ ^ ^ p^^'O^ 
• -^ land maar tevens ^ ^ ^ 

Ie Staatswaarborg* 

K R E D I E T A ^ N U V E R H E I D 

4-stcrrcii-sparen met de «MuHi-Rcndemem» Kasbon • een exclusivHeit wan de NMKN 

• Jonge man, 21 jaar, beroep 
elektricien-automecanicien A3, 
gespecializeerd op Citroen, 
zoekt dringend een passende 
betrekking. 
Voor inlichtingen zich wenden: 
O. V A N OOTEGHEM - Senator, 
Armand Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel. 091-30.72.87. 

D Zoeken dringend voor het 
verder inrichten van het VU-
sekretariaat: 
— 2 gasradiators. 
— 8 kleine tafels. 
— Koelkast 
VZ.W. t Vestje, Oude Vest 129, 
9330 Dendermonde. Jef Verhae-
gen, 052-33.30.33. 

• 29-jarige man zoekt dringend 
een betrekking. Diploma's A3-
elektriciteit en A2-scheikunde. 
Jarenlang ervaring vrachtwagen-
geleider-monteur en onderhoud. 
Voor inlichtingen zich wenden; A. 
Van Ooteghem, senator. Armand 
Lonquestraat 31, 9219 Gent-
Gentbrugge, tel. 091-30.72.87. 

• Jongeman - 22 jaar - vrij van 
legerdienst - zoekt passende be
trekking. Diploma: Licentiaat In 
de Geschiedenis (Nieuwste Tij
den). Voor inlichtingen zich wen
den: O. Van Ooteghem, senator, 
Oud-stnjdersstraat 20, 9219 
Gentbrugge, tel. 091 /30.72.87. 

• Kersverse regentes Engels-
Nederiands-Geschiedenis zoekt 
werk in Brussel of West-Brabant 
In een eerste plaats in het onder
wijs, desnoods als studiemeeste
res. Voor ml. zich wenden volks
vertegenwoordiger dr. J. Valke
niers, tel. 569.16.04. 

• Jongedame (27 jJ zoekt 
passende betrekking in het Me-
chelse. Zij wenst kuis- en onder
houdswerk te verrichten. Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katleijne-Waver, 
of telefonisch op het nummer 
015/21.79.00 ref. nr. 2484. 
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Federalisme en taalkwestie zijn 
ook in Canada hete hangijzers 

Het is niet alleen In een land als België, dat zich onbehaag
lijk voelt in een nog unitair keurslijf maar nog niet precies 
weet op welke vorm van staatshervorming het afstevent, dat 
federalisme de inzet vormt van hevige controverses. 
In Canada, waar een federaal systeem al meer dan honderd 
jaar werkt, waren jaren gepassioneerd touwtrekken nodig 
om een overeenkomst te bereiken tussen de premiers van 
de tien provincies en de centrale regering van Pierre Elliott 
Trudeau over de herziening van de grondwet Het grote 
strijdpunt daarin vormde de afbakening van de bevoegdhe
den tussen deelstaten en centrale regering. Trudeau wou de 
macht van de laatste zoveel mogelijk versterken. De 
premiers van de provincies daarentegen stonden pal op de 
bres voor de provinciale macht Het was zeker niet alleen 
Quebec dat in die onderhandelingen dwars lag. De premiers 
van grondstof-rijke provincies zoals die van de oliestaat Al
berta verzetten zich heftig tegen pogingen van de centrale 
regering om mede-beslissingsrecht te verkrijgen over het 
aanwenden van die bodemschatten in het nationaal belang. 

Het akkoord dat deze maand na 
jarenlange onderhandelingen uit 
de bus kwam is in vele bedjes ziek. 
Quebec, dat front vormde met 
zeven engelstallge provincies 
voor de vrijwaring van de macht 
van de deelstaten, oordeelt dat het 
in de laatste faze van de onder
handelingen door zijn bondgeno
ten totaal in de steek werd gelaten 
toen het aankwam op garanties 
voor het franstalige bevolkings
deel. Wat in de belle province een 
sfeer van verbitterd isolement 
heeft geschapen en de roep om 
een, In een eerder referendum al 
afgewezen afscheiding, weer zou 
kunnen versterken. 
Bovendien geeft het akkoord aan 
deelstaten de mogelijkheid bepaal
de grondwetsherzieningen naast 
zich neer te leggen. Het voorziet 
immers dat een grondwetsherzie
ning mogelijk wordt als zeven pro
vincies, die meer dan de helft van 
de bevolking vertegenwoordigen, 
daarmee instemmen, en dat drie 
andere kunnen weigeren die toe 
te passen als ze oordelen dat 
daarmee de gevestigde bevoegd
heden van de provinciale autoriteit 
in het gedrang komen. Die bepa
ling vormde een zware prijs die 
premier Trudeau voor het akkoord 
moest betalen. Hij had zich immers 
altijd verzet tegen een schaak
bord-Canada waar niet alle Cana
dezen in alle provincies precies 
dezelfde rechten zouden genie
ten. 

En daarnaast werden uit het ak
koord, na hevig verzet van een 
aantal provincies, bepalingen ge
schrapt die de kollektieve rechten 
garandeerden van de afstamme
lingen van de oorspronkelijke be
volking, de Indianen en Eskimo's, 
en van de mestiezen, afstammelin
gen van een al in de zeventiende 
eeuw begonnen vermenging van 
ingeweken Fransen en Indianen. 

Repatriëring 
De hele controverse begon toen 
Trudeau eind van de jaren zestig 
verklaarde dat het tijd werd dat 
Canada zijn grondwet uit Londen 
repatrieerde. Die grondwet is de in 
1867 door het Britse parlement 
goedgekeurde North America Act 
die het zelfbestuur van de toenma
lige Britse kolonies (waartoe ook 
Quebec al behoorde) regelde. Tru
deau voerde terecht aan dat het 
een anakronisme was dat een 
onafhankelijk land zijn grondwet 
niet in eigen huis had, en die 
formeel niet kon wijzigen zonder 
instemming van het parlement van 
een ander land, zijnde Groot-Brit-
tannië. Aan de repatriëring wilde 
Trudeau meteen herziening vast

knopen van de grondwet die, naar 
Angelsaksisch model, slechts een 
breed stramien vormt en die in
middels door Canadese wetten en 
gewoonterecht is aangevuld. 
En daar begonnen de moeilijkhe
den. De North America Act ver
deelt immers de bevoegdheden 
tussen centrale regering en pro
vincies (onder deze laatste vallen 
eigendomsrecht, burgerrechten, 
onderwijs, ziekenhuisbeleid, bur
gerlijke wetgeving, beheer en ver
koop van staatsgronden, en recht
streekse belastingen voor provin
ciale doeleinden). En zeer belang
rijk is dat de grondwet bepaalt dat 
de residuele bevoegdheden die 
niet uitdrukkelijk aan de provincies 
zijn toegewezen toekomen aan de 
centrale regering aan wie ook het 
recht wordt toegekend wetten uit 
te vaardigen voor de handhaving 
van vrede, orde en goed beleid, 
een bepaling die heel ruim kan 
worden opgevat 
Daar in de loop der jaren proble
men rezen die de founding fathers 
niet konden voorzien (enorme uit
breiding van het kommunikatie-
systeem, oliewinning, milieube
scherming, enzJ maakte de cen
trale regering, zeker onder Tru

deau, gebruik van de bepaling 
over de residuele rechten om 
daarvoor de bevoegdheid op te 
eisen. Terwijl anderzijds de Britse 
Privy Council, die de Britse kroon 
en parlement moet advizeren inza
ke betwistingen over de Canade
se grondwet meestal ten voorde
le van de provincies besloot Van
daar dat de provincies ais voor
waarde voor repatriëring van de 
grondwet ijzersterke garanties 
eisten voor het handhaven van 
hun bevoegdheden. 
Trudeau zag het repatriëren van 
de grondwet als een drievoudige 
operatie: ten eerste het wegwer
ken van het laatste spoor van de 
Britse koloniale overheersing; ten 
tweede het vastleggen van een 
modus voor toekomstige grond
wetswijziging; en ten derde wilde 
hij aan de North America Act een 
handvest van rechten en vrijhe
den vastknopen dat de grondwet 
zou modernizeren en dat ervoor 
zou zorgen dat alle Canadezen, of 
we nu in rijke of arme provincies 
wonen, of ze engelstalig of frans-
talig zijn, of ze in hun provincie een 
meerderheid- of minderheids
groep vormen, dezelfde rechten 
zouden genieten. 
Het eerste punt vormde geen pro
bleem. Het bepalen van een sys
teem voor grondwetsherziening is 
zoals al aangestipt nogal gebrek
kig uitgevallen. Tegen dat systeem 
van grondwetsvoorziening a la 
carte zijn al heel wat protesten 
gekomen, o.m. vanwege feminis
ten die aanvoeren dat bepaalde 
provincies door het systeem van 
zeven op tien de mogelijkheid krij
gen bijvoorbeeld federale bepalin
gen over de gelijkberechtiging van 
de vrouwen naast zich neer te 
leggen. 

Taalkwestie 
Maar het was vooral het handvest 
voor rechten en vrijheden dat tot 
de hevigste controverses leidde. 
De rijke staten zagen er een po
ging van de centrale regenng in 
om een deel van hun rijkdommen 

Trudeau bereikt maar gebrekkig 
kompromis over grondwetsherziening 

af te romen voor nationale herver
deling. Verscheidene staten — 
niet alleen Quebec — bleven bij 
hun standpunt dat de eigen bevol
king de voorrang moet krijgen in 
werkverschaffing. Zo kon de pre
mier van Newfoundland doordruk
ken dat de mensen van de eigen 
provincie voorrang krijgen in te
werkstelling in de olieboringen 
voor de kust die in volle uitbreküng 
zijn. 
Uiteraard speelde de taalkwestie 
ook een biezonder grote rol in de 
lange onderhandelingen. De er>-
gelstaiige staten van het westen 
voelden er niets voor speciale 
taairegelingen te voorzien voor 
hun kleine franstalige minderhe
den. 
En anderzijds vreesde Quebec 
dat het handvest voor gelijke rech
ten en vrijheden afbreuk zou doen 
van de vele reglementen die het 
heeft uitgevaardigd om de Franse 
taal en kuituur te handhaven in wat 
de Quebecse premier René Le-
vesque noemt de Noord-Ameri
kaanse engelstallge zee. 
Die bepalingen, die vaak Indruisen 
tegen de Noord-Amerikaans An
gelsaksische begrippen van indivi
duele vrijheden, gelijken dikwijls 
sterk op reglementen die in Vlaan
deren zijn uitgevaardigd om ver-
fransing te voorkomen of terug te 
dringen, en om de uitbreiding van 
de Brusselse olievlek tegen te 
houden. 
Tegenover ons dekreet van sep
tember staat in Quebec de wet 22 
die bepaalt dat het Frans de taal 
van het bedrijfsleven in Quebec 
moet zijn. Tegenover de Brusselse 
carcan staat de Quebecse eis 
voor begrenzing van dat deel van 
de hoofdstad Ottawa dat zich op 
Quebecs grondgebied bevindt 
Met argumenten die ons bekend 
in de oren klinken: nl. dat de 
Engelstaligen die zich op Quebecs 
grondgebied vestigen geen enke
le moeite doen om Frans te leren 
en prompt scholen, administratie 
enz. in de eigen taal vragen, terwijl 
franstalige minderheden elders in 
het land dergelijke eisen niet hoe
ven te stellen. En tenslotte wil 
Quebec ook niet weten van de 
vrijheid van de huisvader Aan de 
gevestigde engelstalige minder
heid wordt niet geraakt maar al 
wie zich sinds tien jaar in Quebec 
heeft gevestigd — ook immigran
ten die later hopen door te reizen 
naar de Verenigde Staten — moet 
zijn kinderen naar franstalige lage
re scholen sturen. (Opmerkelijk is 

wel dat onze radikale franstalige 
Belgische broeders, die dat soort 
bepalingen in Vlaanderen in alle 
toonaarden verketteren, over-
vkjeien van sympatie voor net 
hetzelfde soort wetgeving in Que-
becJ 
René Lsvesque vreest nu dat het 
nieuwe handvest voor rechten en 
vrijheden afbreuk zal doen aan die 
wetten. En dat vreest hij des te 
meer daar Quebec geen enkel 
vetorecht krijgt onder de grond
wetsherziening en gewoon een 
provincie zoals de negen andere 
wordt Met het gevaar op konstan
te automatische minorizering in 
alles wat taalkwesties aangaat 
Volgens Levesque gaat dit in te
gen de grondwet die inderdaad 
gewaagt van de twee stk:htende 
naties van Canada (frans- en en
gelstalig) en dus, zo zegt men in 
Quebec, impliceert dat voor 
grondwetsherzieningen toestem
ming van beide naties nodig is. Een 
interpretatie die door de andere 
provincies niet gedeeld wordt 
Quebec is nu van plan in Londen 
de grondwetsherziening aan te 
vechten en te proberen de repa
triëring van de grondwet tegen te 
houden. 
In heel het debat heeft Trudeau 
tussen twee vuren gezeten. Zelf 
een Québecois die even vloeiend 
Engels als Frans spreekt maar 
dan één die vast gelooft in de 
federale toekomst van Canada, 
heeft hij een grote rol gespeeld in 
het doordrukken van de taalwet
geving van 1969 die bepaalt dat 
alle regeringsinstellingen van Ca
nada officieel tweetalig zijn. Die 
wet maakte Trudeau niet populair 
bij de provncies van centraal en 
westelijk Canada die vonden dat 
de franstalige minderheid wei erg 
veel noten op haar zang had. Maar 
voor Trudeau vormde die tweeta
ligheid o.m. een middel om de 
eigen Canadese identiteit te affir
meren tegenover de vaak over
weldigende zuiderbuur die de Ver
enigde Staten vormen. 
Trudeau heeft echter engels- en 
franstaligen niet kunnen verzoe
nen in de grondwetskwestie. En 
ook het systeem van grondwets
herziening a la carte gaat in tegen 
zijn inzichten over de Canadese 
eenheid. De premier zal zonder 
twijfel, na het bereikte akkoord, 
zijn grote ambitie, de repatriëring 
van de grondwet kunnen realize-
ren. Maar hij betaalt er wel een 
aanzienlijke prijs voor. 

H. Oosterhuys 
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Kommentaar m 
PERSpektief 

Informateur Vanderpoorten is dus bezig. Voor hoelang, dat weet 
niemand. Maar één ding staat vast: het zal nog erg lang duren voordat 
er een nieuwe regering is. En nu wordt al openlijk gezegd en geschre
ven dat er een soort zakenkabinet moet komen, want de politici zien 
het niet meer zitten. Dus ook de teloorgang van de demokratie mogen 
de traditionele partijen op hun aktief schrijven. Ze mogen er fier op 
zi jn! Intussen ziet de burger met steeds grotere afkeer welke 
Belgische knoeiboel er weer dreigt te ontstaan. 

DAT zegt ook De Standaard: 
„De burger kijkt toe met 
een afkeer die blijft groeien. 

De kleuren schemeren hem voor 
de ogen. De blauwe liberaal De 
Croo vrijt rood op maar de rode 
Van Miert wordt misselijk van die 
avances. Andere blauwen lonken 
naar het oranje dat ontstond uit de 
paring van het oude klerikale geel 
met het rozige van de linkse kato-
lieken. En dan zijn er nog de 
groenen die de traditionele fami
lies paars doen uitslaan van erger
nis. Alle kleuren van de regenboog 
omspannen de Wetstraat Alleen 
de kleur van de schaamte ont
breekt nog..." 

DE enige uitweg voor De 
Standaard (en dus ook 
voor Tindemans?) is een 

C V P - P W regering, maar de ge
volgen daarvan zijn niet te over
zien : „ Waarop wacht men om kris-
ten-demokraten en liberalen een 
kans te geven? Op de zegen van 
de kristelijke arbeidersbeweging? 

Misschien zal ook deze formule 
niet slagen. Misschien komt links 
Wallonië in opstand tegen elke 
regering die het ekonomisch diri
gisme, het kollektivisme en het 
konsumptiefederalisme verwerpt 
Maar wat blijft er dan nog over 
dan de scheiding van de wegen? 

Indien men faalt op het centrale 
vlak, zullen de voorstanders van 
het regionale zelfbestuur, die ook 
in de deelregeringen zullen zete
len, hun kans niet laten ontglip
pen." 

VLAANDEREN zal inderdaad 
zijn eigen weg nnoeten gaan, 
al was het maar uit puur 

zelfbehoud. Want de Walen zullen 
geen sekonde aarzelen om „het 
wettelijk kader" te overschrijven 
en een eigen anti-Vlaams ekono
misch beleid te voeren. Daarom 
moet de Vlaamse deelregering zo 
vlug mogelijk van start gaan en, in 
deze tijdens van nood, alle levens
noodzakelijke maatregelen ne
men. 

Ook de ACV-krant Het Volk 
hecht groot belang aan de deelre
geringen: 

„Ten eerste bestaat er geen 
enkel bezwaar dat vanaf 22 de
cember de deelregeringen aan het 
werk zouden kunnen. Dit is drie 
weken nadat de Kamers zijn bij
eengekomen. Deze Kamers kun
nen, zelfs indien de begroting voor 
volgend jaar nog niet is bespro
ken, voorlopige twaalfden ten be
hoeve van de deelregeringen 
goedkeuren. De Vlaamse Raad en 
de Vlaamse regering kunnen dus 
over voldoende middelen beschik
ken om van start te gaan. 

Ten tweede zullen de deelrege
ringen om efficiënt te kunnen wer
ken, van bij de aanvang moeten 
kunnen rekenen op de bereidheid 
van alle in de Vlaamse regering ze
telende partijen, om in deze eerste 
faze van het autonoom beleid, een 
positieve ingesteldheid aan de dag 
te leggen. 

Ten derde vergt deze hele 
staatshervorming een grote men
taliteitsverandering onder het poli
tiek en administratief personeel 
Niet iedereen is het er immers 
over eens dat de deelregeringen 
in de toekomst ongetwijfeld een 
belangrijker rol gaan spelen dan 
de centrale regering. Vooral de 
administraties zullen een andere 

houding moeten aannemen en af
stappen van de gewoonte om de 
deelregeringen als filialen van de 
centrale regering te beschouwen. 
Ten vierde moet vermeden wor
den dat de deelregeringen het 
slachtoffer zouden worden van 
bepaalde politieke afspraken die 
op het nationale vlak worden afge
sloten." 

VOORAL dat laatste is erg 
belangrijk, want als de neo-
unitaristen van CVP en 

PVV het ook voor het zeggen 
krijgen in de Vlaamse deelrege
ring, is de Vlaamse schijnautono-
mie nog een groter lachertje, en 
wordt Vlaanderen heel zeker 
meegezogen in het Belgische 
moeras. Dat zal dan de histonsche 
schuld van de kleurpartijen zijn, 
die hun belangen boven die van 
de Vlaannse mensen stellen. 

Getuige hiervan is De Morgen, 
de spreekbuis van Claes en Van 
Miert: „De Volksunie pleit voor de 
onmiddellijke installatie van de 
Vlaamse deelregering en dit met 
maximale bevoegdheden. Schiltz 
is er zich uiteraard van bewust dat 
één en ander op vele wettelijke 
bezwaren stuit, maar argumen
teert met het begrip „noodtoe
stand". 

Dat het hier om een biezonder 
gewaagde stap gaat, is evident 

Met zulke argumentatie dreigt het 
hele institutionele en wettelijke ka
der te worden ondergraven en op 
termijn vormt het zelfs een bedrei
ging voor de hele rechtsstaat Hoe 
ernstig de krisis vandaag ook is, 
het is onfatsoenlijk om de huidige 
toestand met de ooriogsjaren te 
vergelijken. Als nu ook een Schiltz 
de pedalen, begint te verliezen..." 

K IJK es aan, De Morgen die 
zich opwerpt als verdedi
ger van de wettelijke instel

lingen... Of zou er voor Goossens 
geen noodtoestand bestaan? 
400.000 werklozen en een drei
gende ekonomische ineenstorting 
tellen blijkbaar niet En dat Vlaan
deren mee ten onder gaat is voor 
Goossens wellicht niet belangrijk. 
Voor hem moet de SP in de 
regering. Dat is voor hem het 
belangrijkste en het toont meteen 
aan hoe diep De Morgen gezon
ken is als „onafhankelijk" dagblad.. 

Wij willen graag een afspraak 
maken met Goossens als over 
enkele weken een CVP-PW-kabi-
net ontstaat en de Waalse linker
zijde zal doen wat de V U nu 
voorstelt Dan zal Goossens onge
twijfeld om begrip vragen.„ Maar 
voor de eigen Vlaamse arbeiders 
opkomen, neen hoor. Dat is teveel 
gevraagd I 

Kleinzielig.. 

INZAMELAKTIES VAN GE
DRAGEN KLEREN, TEXTIEL
WAREN EN SPEELGOED. 

Naar aanleiding van de soms 
eenzijdige voorstelling die 
wordt gegeven over het ge
bruik van de ingezamelde kle
ren en speelgoed, willen wij u 
graag toelichting verschaffen. 
De V.Z.W. ZONNEHEEM houdt 
zich volledig afzijdig van de 
werkwijze van sommige inza-
melorganismen. 

Het is echter wel zo, dat een 
groot percentage van de inge
zamelde goederen niet meer 
geschikt zijn voor gebruik, en 
derhalve te gelde worden ge
maakt. De opbrengst daarvan 
komt ten goede aan onze kin
dertehuizen. 

Werkgroep 

AKTE ZORGENKIND 
031-40.03.69 

BERICHT AAN DE BEVOLKING 

Werkelijk goede kleren en 
speelgoed blijven steeds ter 
beschikking van onze kinde
ren, waardoor de intentie van 
onze weldoeners geëerbie
digd blijft. 

Voor de in- en oprichting van 
tehuizen voor sociaal-gehan-
dicapte kinderen voorziet de 
staat GEEN SUBSIDIES! noch 
voor het onderhoud van de 
gebouwen. Al deze onkosten 
die erg hoog oplopen vallen 
volledig ten laste van de v.z.w. 
Daarenboven, wordt aan onze 
kinderen AL gegeven waar 
ook UW kinderen van genie
ten; vakantie, rekreatiemoge-
lijkheden, kommuniefeesten, 
verjaardagen, Sinterklaas- en 
kerstgeschenken, huwelijks-
uitzet, en nog veel meer... OOK 
HIERVOOR ONTVANGT DE 
V.Z.W. GEEN SUBSIDIES. 

Dit alles kan slechts dank zij 
uw medewerking aan AKTIE 
ZORGENKIND. 

De V.Z.W. ZONNEHEEM zal 
steeds blijven ijveren, voor het 
welzijn van haar bescherme
lingen, die al zo véél moesten 
ontberen. Want niets hebben 
die pleegkinderen meer no
dig, dan een milieu dat zo 
dicht mogelijk bij een nor
maal gezin staat, en waarin 
vader en moeder zich hele
maal aan alle kinderen kun
nen geven, met volle overtui
ging, en bevrijd van alle over
bodige materiële zorgen. 

De V.Z.W. ZONNEHEEM wil 
verder gaan! — door de in- en 
oprichting van een thuis voor 
MEERDERJARIGEN. De kin
deren begeleiden en steunen 
tot zij zelfstandig geïnte

greerd zijn in de samenleving. 
OOK VOOR DEZE WERKING 
GEEN SUBSIDIES. 

Wij kunnen dit echter niet al
leen, doch zijn er van over
tuigd verder beroep te mogen 
doen op uw zeer gewaardeer
de medewerking via AKTIE 
ZORGENKIND. LAAT DE SO-
CLAAL-GEHANDICAPTE 
KINDEREN NIET IN DE 
STEEK! 

Wij danken u bij voorbaat. 
Namens de beheerraad 
Zonneheem v.z.w. 

(Advertentie) 
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10 m} 
Eskimo's... Een vergeten groep 

Reportage 

In het noorden van Canada 
liggen twee territoria, de 
Yukon en de North-West 
Territories, die samen 
ongeveer de helft van de tien 
miljoen vierkante kilometer 
Canadese grond beslaan. Een 
oneindige eenzame vlakte 
waar wind, sneeuw en ijs 
gedurende het grootste 
gedeelte van het jaar heersen. 
Een streek waar alleen 
pooldieren en natuurmensen 
het harde klimaat kunnen 
trotseren. Dat is het rijk van 
de ongeveer 15.000 Eskimo's, 
een groepje dat als aantal 
weinig telt in de totale 
Canadese bevolking van zo'n 
22 miljoen. Dit natuurvolk is 
steeds een probleemgeval 
geweest voor de 
opeenvolgende Canadese 
regeringen. 

* 'tï^^i^o^lliBfiS? *** 

"V 

Op bezoek bij Ataata Vinivi in Alaska 
Een vijftigtal jaren geleden leef
den ZIJ als nomaden, zwervend 
op zoek naar voedsel, uitslui
tend levend van de jacht en 
visvangst Het kwam er voor 
hen, jaar in jaar uit, telkens 
opnieuw weer op aan om te 
overleven Alhoewel er toen 
nog geen interesse was voor 
deze volksgemeenschap, 
kreeg zij toch hulp vanuit het 
oude Europa Jonge idealisti
sche missionarissen, Vlaamse 
Oblaten, werden door hun 
orde uitgezonden naar het bar
re noorden om niet alleen de 
Eskimo's te kerstenen, maar 
om hen bijstand te geven waar 
dit nodig was 
Deze soms al te dikwijls verge
ten pioniers hebben aan de 
poolcirkel prachtig werk gele
verd Eén van deze pioniers 
verblijft nu reeds 44 jaar bij zijn 
Eskimo's de 72 jaar geleden te 

Oblaat Franz 

Van de Velde 

hielp de Eskimo's 

in Pelly Bay, 

te Igloolik en 

Saranajak 

zichzelf te blijven 

Landskouter, nabij Wetteren, 
geboren Franz Van de Velde 
De familie Van de Velde was 
diep-kristelijk en Vlaamsvoe-
lend Drie zoons uit het gezin 
zouden als missionaris hun ide
aal uitdragen Franz belandde 
in 1938 te Pelly Bay, zowat 
350 km ten noorden van de 
poolcirkel na een reis vol avon
tuur en ontbering van ver
scheidene maanden met als 
voornaamste vervoermiddel 
de hondenslee 
HIJ trof er in die tijd een kamp 
van een 120 Netjilik-Eskimo's 
aan Het was de harde tijd van 
iglo's en gevaarlijke jachtreizen 
van ettelijke dagen Het eerste 
kontakt met de Eskimo's was 
niêf^zo gemakkelijk, maar toen 
deze zagen hoe de pater Ataa
ta in de Eskimotaai eenvoudig 
leefde op dezelfde manier als 
zijzelf, begonnen ze hem als 

éen vfin de hunnen te behan
delen en won hij hun vertrou
wen Hij deelde hun dagelijks 
leven, ging met hen op jacht, 
bouwde iglo's, was genees
heer, raadsman en vooral hun 
geestelijke vader Ataata Vinivi, 
zo noemden zij hem Een ver
basterd woord voor de Vlaam
se naam Van de Velde Na 
zovele jaren beschouwt pater 
Franz deze naam nog steeds 
als een eretitel, de grootste 
onderscheiding die hij ooit kan 
krijgen de erkenning door zijn 
Eskimo's 

Kunst 

26 jaar lang verbleef hij te Pelly 
Bay HIJ was het die de Eski
mo's onder meer de kunst van 
het „Carven", het maken van fi
guurtjes uit ivoor bijbracht Hij 
was een veeleisend leraar de 

Eskimo's bekloegen er zich 
dikwijls over dat Ataata niet 
vlug tevreden was Dat deed 
hij vanzelfsprekend in hun ei
gen belang hoe fijner af
gewerkt, hoe meer waarde en 
bijgevolg hoe hoger de ver
koopprijs' Dat zijn streven suk-
ses heeft gehad, vinden we 
terug in de diverse toeristische 
brochures die in Canada gepu
bliceerd worden Pelly Bay 
wordt thans immers be
schouwd als de plaats waar 
het mooiste snijwerk vervaar
digd wordt Dat alles was ech
ter geen senicure te Pelly Bay 
15 er immers geen ivoor' Pater 
Van de Velde moest dan maar 
zorgen dat hij voldoende 
grondstoffen in andere missies 
kon aankopen 
Thans leeft de pater reeds 
16 jaar in een andere missie, 
deze van Sanerajak, waar zo'n 

300 Eskimo's in een dorp bij
eengebracht zijn Kunstmatig 
uiteraard, want de Eskimo was 
enkel de zomertent en de win-
teriglo gewoon 
Toen in de jaren vijftig de 
Canadese overheid de beslis
sing nam om Eskimonomaden 
bijeen te brengen in een naar 
Westers model opgevatte 
reeks dorpen, was de bedoe
ling ongetwijfeld aan dit ijsvolk 
meer komfort en levenskansen 
te bieden Het feit dat m de 
reusachtige ijsvlakte ook mas
sale schatten aan grondstoffen 
verborgen zitten, was aan 
deze beslissing zeker niet 
vreemd 

Beschaving 
Helaas w e r d daar ook weer 
eens bewezen dat de geschie
denis de mensen weinig ge
leerd heeft Zoals op vele 
plaatsen elders op de aardbol 
dacht men er goed aan te doen 
de Eskimo's onze beschaving 
op te dnngen Bij dit verzame
len in dorpen w e r d dan ook op 
geen cent gekeken In de in
dustr ie landen heerste immers 
hoogkonjunktuur en de dollar, 
ook de Canadese, bleek nu 
eenmaal gemaakt te zijn o m te 
rollen 
D e Eskimo's werden dan ook 
in de wat ten gelegd zij k regen 
niet enkel soliede woningen, 
die gerust de vergeli jking kun
nen doorstaan met veel van 
onze woningen, wat geriefeli jk-
heid en gemak betreft, maar 
bovendien w e r d een gans 
„Welfare"-pakket ter beschik
king gesteld De Eskimo kreeg 
alle mogel i jke vo rm van steun, 
die hem in staat moesten stel
len o m behoorl i jk te leven en 
dat zonder te moeten w e r k e n ' 
D e ti jd van de jacht en de 
visvangst uit noodzaak be
hoorde to t het ver leden Voor
dien w e r d het laatste stukje 
van de gevangen zeehond be
nut Alles wa t zij nodig hadden, 
kwam immers van de gevan
gen dieren het vlees als voed-
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Reportage 

sel, de huiden als grondstof 
voor de warme, waterdichte 
kleding, het vet voor het vuur 
van de lampen. Wie een vroe
gere film over Eskimo's beke
ken heeft, herinnert zich zeker 
nog het beeld van de jonge 
meisjes en vrouwen die gedul
dig en langdurig de huid moes
ten kauwen om op die manier 
de nodige soepelheid te geven 
aan het vel, voordat het zou 
bewerkt en verwerkt worden 
tot kledingstukken en laarzen. 
Hun tanden waren dan ook 
zeer vlug afgesleten. Wanneer 
de Eskimo thans nog op jacht 
gaat en een zeehond schiet 
gebruikt hij enkel nog het vel 
om te verkopen. De rest wordt 
als waardeloos op de ijsvlakte 
achtergelaten. Hoogstens 
snijdt hij er één portie goed 
vlees uit voor de komende 
maaltijd, maar daarmee is het 
dan ook gedaan. Met al die 
zogenaamde weldaden van 
zijn „sponsors" hoeft de rest ei
genlijk niet meer. 
En toch, diep in zijn hart ver
langt de oude Eskimo terug 
naar die tijd van toen. Naar die 
jachtperiodes, dat echte na-
tuurieven, zeer hard en vol 
gevaren, maar dan toch de 
exponent van „zijn" bescha
ving. En zo ziet men thans, 
bijna dertig jaar later. Eskimo's 
die opnieuw wegtrekken, in zo
mer- en winterkampen gaan 
leven. Weg van de Westerse 
beschaving, in een omgeving 
en sfeer die deze is van zijn 
voorouders, en van hemzelf. 

Pionier 
Wie ooit kontakt krijgt met 
pater Franz Van de Velde, 
komt ongetwijfeld fel onder de 
indruk. Op zijn 71 jaar ziet hij er 
uit als een kranige zestiger. 
Meer nog, wij hebben zeer 
dikwijls ons hart vastgehouden 
wanneer we hem deze zomer 
van de ene ijsschots op de 
andere zagen springen! Ver
moedelijk zit een gezond maar 
hard leven van meer dan 40 
jaar in een onbezoedeld en 
ongerept natuurkader er wel 
voor veel tussen. Nu is het 
allemaal zeer gemakkelijk ge
worden. Anno 1981 is reizen 
naar de noordpool echt een 

i.^,' > ' ,^** '""^"t '' 

pretje geworden. Toen we op 
de Parijse luchthaven in de 
komfortabele Boeing plaats na
men, konden we nooit vermoe
den dat we op één etmaal bij 
de poolberen zouden zitten I 
Toen pater Van de Velde op 
23 april 1938 op zijn missiepost 
te Pelly Bay aankwam, had hij 
een reis van zo maar eventjes 
elf maanden achter de rug: 
Parijs, Le Havre, New York, 
Montreal, Winnipeg, Churchill, 
Chesterfield tot zijn eindbe
stemming. Trein, boot en lange 
tochten per slee. Het was des
tijds een lange en dure onder
neming. Thans kostte ons ti
cket van de Canadese lucht
vaartmaatschappij naar Mon
treal amper 18.000 fr, heen en 
terug. Tweemaal per week 
gaat een jet van Montreal via 
Fort Chimo en Frobisher Bay 
naar Hall Beach, de Engelse 
naam voor Senerajak en zet er 
u veilig af op het moderne 
vliegveld, als het weer het ten 
minste toelaat. W.P., „Weather 
permitting" of letterlijk vertaald 
„als het weer het toelaat", is 
een belangrijke faktor in het 
hoge noorden. Niet zelden ge
beurt het dat de mooie blauwe 
hemel in minder dan een uurtje 
tijd verdwijnt om plaats te ma
ken voor een dikke, ondoor
dringbare mist Dan rest er 
niets anders dan terug te ke
ren naar het vertrekpunt en 
maar te hopen dat de volgende 
vlucht meer sukses kent 
Wij hadden wel geluk en een 
stralende pater stond ons 
reeds op te wachten bij de 
aankomst De bagage werd op 
een truck geladen en deze 
voerde ons naar de missie, 
ongeveer 2 kilometer verder 
aan het einde van de enige 
grindweg die het dorp rijk is. 
De pater zelf volgde ons op 
zijn trycicle, een handig brom
mertje op drie dikke rubber
banden dat voor zijn verplaat
sing tijdens de zomer zorgt 
Alhoewel hij reeds sinds 1967 
te Hall Beach voor de Eskimo's 
zorgt is hij met zijn hart toch 
nog een stukje in Pelly Bay, 
waar hij als jonge pater als het 
ware een missie uit de grond 
heeft gestampt In zijn missie, 
die naast een kapel en een 

m 11 

^̂ ^̂ -r̂ Ĵ̂ " 
/ A l cc 

/ 

/ 

•- / f ^ / ^ 

Eskimo-kinderen in typische klederdracht 

bergruimte ook de woonver
trekken omvat heeft hij het 
zeer gezellig weten te maken. 
We voelden er ons dadelijk 
thuis. In zijn woonkamer voelt 
men zich direkt behaaglijk, ge
zeten in een divan voor een 
soort Vlaamse schouw, waarin 
een rood lampje het vuur per-
fekt imiteert Echt vuur zou in 
een houten gebouw al te ge
vaarlijk zijn en ten andere, 
waar zou al dat hout moeten 
vandaan komen? 

Keukenpiet 
Naast de woonkamer heeft hij 
een funktionete keuken inge
richt Want pater Van de Velde 
heeft tijdens al die jaren ge
leerd voor zichzelf te zorgen. 
En vindingrijk is hij bovendien 
ook nog. Wij hebben er ons tij
dens zijn verblijf tegoed kun
nen doen aan hamburgers van 
karibouvlees, ingelegde zalm
forel, de fameuze ariic char, die 
een streling is voor het gehe
melte, het smakelijke vel van 
de witte walvis in pickles enz. 
Hij toverde uit een eenvoudige 
brok vlees een heerlijke kari-
boufondue te voorschijn en 
gaf aan zijn „artic char en papi-
lotte", gewikkeld in aluminium
folie en daarna in de oven 
gebraden, een echt feestelijk 
etiket. Schrijf dat toch allemaal 
niet waarschuwt hij ons 
schalks, straks denkt men in 
Vlaanderen nog dat de noord-
poolpaters echte smulpapen 
zijn! Wij echter hebben er on
middellijk bij gedacht dat de 
kunst van een goede kok er 
niet in bestaat dure grondstof
fen tot een smakelijk menu te 
verwerken, maar wel van een
voudige, alledaagse dingen 
een festijn te maken. Ataata 
Vinivi is terecht fier op zijn 
„serre". Achter de missie be
vindt zich een apart gebouw
tje, dat hij met oude planken en 
golfplaten heeft opgetrokken. 
Daarin kweekt hij in de zomer 
zowat van alles, dat moeilijk in 
te denken is aan de noordpool: 
radijsjes, uitjes, sla, aardappe
len en noem maar op. Bij het 
betreden van zijn „tuin" veront
schuldigt hij zich: mijn tomaten 
zijn dit jaar mislukt! Vindingrijk
heid is één van zijn voornaam
ste kenmerken. Dat moet ook 
wel als men in een zo bar 
klimaat op zichzelf aangewe
zen is. Zo heeft hij een inge
nieus systeem van toilet gefa
briceerd, bouwde hij zijn eigen 
solarium en gebruikt hij de 
schaarse zonneënergie voor 
het kweken van planten en 
bloemen. In zijn huis staan ook 
overal mooie bloemen, van ei
gen kweek, zoals hij zelf glun
derend beweert Ze vormen 
een mooi geheel met het kerst
stalletje dat op een tafeltje 

prijkt en helemaal uit het verre 
Jeruzalem werd meegebracht 
Regelmatig maakt hij zijn ronde 
naar de „dump", de gemeente
lijke vuilnisbelt waar zorgeloze 
Eskimo's nog heel wat bruik
baar materiaal hebben achter
gelaten. 

Studiewerk 
Zijn voornaamste plaats is ech
ter zijn werkkamer. Daar be
steedt hij vele uren aan weten
schappelijk werk. Ik hoop dat 
de Heer mij nog een paar 
jaartjes hier laat zegt hij, ik heb 
immers nog zoveel te doen. 
Meer dan twintig jaar lang 
werkte hij aan het in kaart 
brengen van het jachtgebied 
van de Netsjilik-Eskimo's, 
waarbij hij o.m. ook de noncha-

Franz Van de Velde 

lante Engelse vertalingen op 
punt zette. Heel wat tijd ging 
op in de studie en de notities 
over de ijsberen. Hij liet een 
Netjilik-Eskimo een dagboek 
schrijven in de periode 1958-
1964 waarin deze in syllabisch 
schrift alle dagelijkse gebeurte
nissen optekende. Hiervoor 
gebruikte deze meer dan 30 
schriften die hem hiervoor 
door pater Van de Velde wa
ren gegeven. Daarna werkte 
het tweetal deze nota's geza
menlijk uit in ons romeins 
schrift. De pater vertaalde dan 
woord onder woord de tekst in 
het Frans en voegde er nota's 
bij als verklaring. De 750 blad
zijden tellende bundel werd 
uiteindelijk gebruikt als proef
schrift voor het behalen van 
een doctoraat door C. Remie, 
die zijn doctorstitel in Nijme
gen in 1978 behaalde. We kre
gen ook inzage van de missie-
codexboeken die meer dan 
1.000 bladzijden beslaan. Het is 
een geschiedenis van 30 jaar 
leven onder de Eskimo's. 
In 1958 schreef Pater Franz 
een boek over zijn leven in 
Pelly Bay onder de titel Vitipik. 
Hieraan is een anekdote ver

bonden: de eigenlijke titel had 
„Vinivi" moeten zijn, de Eskimo
vervorming van „Van de Vel-
de". De omslagen waren ech
ter reeds gedrukt toen men de 
fout bemerkte, en om dubbele 
kosten te vermijden werd 
maar besloten de foutieve 
naam te aanvaarden. Tussen al 
deze werken en nog heel wat 
andere, te veel om te noemen, 
is er één dat zeer speciaal is: 
het in 1980 verschenen boek 
onder de titel „Eskimo's: men
sen zonder tijd", dat werd sa
mengesteld uit een 1.000-tal 
bladzijden manuskript van pa
ter Franz en waartoe de noord-
poolreis van de Nederlandse 
prinses Margriet en Pieter Van 
Vollenhove de aanleiding was. 
Zelden hebben wij een zo we
tenschappelijk verantwoord en 
prachtig geïllustreerd boek in 
de hand gehad. (1) 

Nog dagelijks kan men pater 
Van de Velde op die wijze aan 
het werk zien. Soms afgewis
seld met het breviergebed dat 
hij nooit overslaat En wanneer 
hij dan enkele minuten in slaap 
valt is hij daarna weer fit ge
noeg om zich verder met zijn 
werk bezig te houden. Hij is, 
zoals hij zelf zegt een vriend 
van de mensen. Wanneer hij 
bezoek uit Vlaanderen ont
vangt is hij het die zijn gasten 
op het einde van het verblijf 
bedankt voor hun komst Het 
doet hem zichtbaar genoegen 
zijn familie en kennissen te 
ontmoeten. En wanneer hij 
vanuit zijn raam het vliegtuig 
ziet landen, spoedt hij zich een 
half uurtje nadien naar het klei
ne postkantoor, dat enkele 
stappen van de missie ligt om 
te ^aan kijken of er geen 
nieuws uit Vlaanderen is. Want 
zelfs na 44 jaar verblijf zo ver 
van eigen haard, is deze telg uit 
een oud Vlaams geslacht nog 
steeds trouw gebleven aan dat 
stukje Vlaanderen dat diep in 
zijn hart een heel belangrijke 
plaats inneemt Pater-Vlaams 
noemt hij zichzelf soms schert
send. Een zoon van bij ons, een 
man uit een stuk. Door zijn 
persoonlijkheid brengt hij gin
der te Pelly Bay, te Igloolik en 
te Seranajak een stukje Vlaan
deren tussen zijn Eskimo's. 

G.E. en LH. 
(1) Het boek „Eskimo's, men
sen zonder tijd'werd uitgege
ven bij Van Holkema en Wa-
rendorf, Bussem & Semper 
Agendo, Apeldoorn 1980 en is 
nog in beperkte mate te ver
krijgen bij Jean Van de Velde, 
Geraardsbergsesteenweg 31, 
9233 Landskouter door stor
ting op postrekening 
000-0043636-83. Prijs 400 fr. 
+ 55 fr verzendingskosten. 
Foto's: Agfa-G«va«rt 
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Hoe schoon was 
het boerenbestaan 
van toen 
„De hand aan de ploeg slaan." Met 
uitdrukkingen van dat slag zijn we 
groot geworden maar de jongere 
generatie heeft er geen bood
schap meer aan. Waar zien we, de 
dag van vandaag, nog handen aan 
de ploeg slaan? De boer stapt op 
zijn traktor en de boer die ploeg
de voort" — het ons geliefde, 
oude vers van Werumeus Buning: 
Het ziet er allemaal minder roman
tisch uit 
De vertedering voor het landleven 
wordt bijna een zoektocht naar de 
folklore uit de goede, oude tijd met 

zuivere lucht en ongerepte natuur: 
de roep van de aarde onder een 
lucht waarvan de boer alle gehei
men doorheeft vóór gelijk welk 
K.M.I. 
Wie heimwee heeft naar dat 
steeds verder achter verkeers-
aders en industrieën teruggedron
gen bestaan kan terecht in het 
boek „Landleven - het boerenbe
staan van toen" van Ton de Joode. 
Dit schitterend uitgevoerde boek 
handelt over de mens die zijn 
leven richtte naar het landschap, 
totdat hij het landschap richtte 

Gas uit afval 
Een interessant initiatief werd ge
nomen door een firma te Lyon die 
een procédé ontwikkelde om uit 
huisafval een brandbaar gas (me
thaan) te produceren. Dat gas 
heeft een warmte-inhoud van 
9.700 kcal/m3. Ter vergelijking, de 
calorische waarde van aardgas uit 
Nederland is 8.300 kcal/mS en dit 
van aardgas uit Algerije 10.700 
kcal/m3. 
Uit 1 ton huishoudelijk afval wordt 
na verwijdering van ferro- en non-
ferro-metalen, glas en plastics 
0,6 ton organisch afval overgehou
den. Daaruit wordt 143 m3 me
thaangas, 95 m3 koolzuur en 0,3 
ton gedroogde kompost geprodu
ceerd. Momenteel wordt experi
menteel gewerkt met 30 ton huis
vuil per dag. 
Het procédé is vrij eenvoudig, in 
een eerste faze wordt gedurende 
24 uren een luchtstroom door het 
met water vermengde organisch 
afval gestuurd, zodat door gisting 
het organisch materiaal wordt af
gebroken. 
In een tweede faze zet men deze 
stoffen om, in afwezigheid van 
lucht (zuurstoO en onder invloed 
van bakteriën, tot methaan (CH4) 
en koolzuur (C02). 

Deze twee gassen worden door 
een kaliumhydroxide-oplossing 
(KOH) gestuurd waardoor het 
koolzuur vastgelegd wordt onder 
vorm van kaliumcarbonaat 
(K2 C03). 
Het eindresultaat is het niet oplos
bare methaangas met een zuiver
heid van 99 %, een hoeveelheid 
kaliumcarbonaat en een vrij goede 
kompost 
In de praktijk gebruikt men gis
tingskamers (4 X 3 X 10 m) die drie 
ton organisch materiaal verwer
ken per 2 dagen. Een stad met 
200.ci00 inwoners en een dagelijk
se produktie van ongeveer 200 
ton huisvuil zou aldus met een 
eenvoudige installatie van 4C-gis-
tingskamers de 120 ton organisch 
materiaal kunnen verwerken tot: 
120x 143 = 17.400 m3 methaan 
120 X 95 = 11.400 m3 koolzuur 
en 60 ton kompost 
Moerasgas ( = methaangas) 
wordt ook herwonnen in het 
Kringloophuisje op het landgoed 
„De Kleine Aarde" te Boxtel, bij 
Bndhoven (Nederland). 
Meer informatie bij: Cetom-Me-
thane, rue Henry Gorjus 1, 
F - 69004 te Lyon. 

m:m'^k;Ai^< s-nV«r-;^-^';&*^v-' 
naar zijn hand. De boeren die 
zwoegden in weidegronden, veen
koloniën, rivier- en zeeklei, op 
zandgronden aan tuinbouw de
den, zijn de hoofdpersonen in dit 
prachtige kijk- en leesboek. 
Wie enige interesse heeft voor de 
boerenstiel van vroeger met zijn 
vele merkwaardigheden komt 
ruim aan zijn trekken. Het boek 
leest uitermate vlot en de natuur
foto's van Peter Schutte zijn uniek. 
De boer ploegt nog voort; zij het 
dan op een andere wijze en met 
modern alaam. 

Onze beschaving is in korte tijd 
grondig van uitzicht veranderd. De 

schrijver daarover: „Doorgaans 
kwam de verrijking van de mens 
neer op een evenredige verarming 
van de natuurlijke omgeving. 

Bochtige wateriopen met een 
weelderige begroeiing weken bij 
verkaveling voor kale, strakke slo
ten en vlieten. Kronkelende beken 
en rivieren werden onpersoonlij
ke, kaarsrechte kanalen. Rustieke 
houtwallen maakten plaats voor 
het metaal van gaas en prikkel
draad. Karresporen werden we
gen en wegen asfaltbanen." 

Soortgelijke bespiegelingen ver
snellen de hartslag van de milieu
bewuste lezer. 

Desondanks vertoont het werk 
één grote leemte. Men is er zo
waar in geslaagd geen woord vuil 
te maken aan het boerenbestaan 
in Vlaanderen. Uiteraard waren en 
zijn er veel raakvlakken tussen 
Nederiand en Vlaanderen, maar 
mits enige bijkomende inspanning 
had men gemakkelijk enig inzicht 
kunnen verwerven in de eigenhe
den van het boerenbestaan in 
onze gewesten. Een wel erg sto
rende tekortkoming. 

Landleven. Ton de Joode, 240 biz. Ruim 340 
illustraties waarvan 160 in kleuren — uit
voering: gebonden met stofomslag. Uitge
verij: Elsevier Amsterdam/Brussel 1981. 
Prijs: 825 fr. 

„Het vredesboek" van Bernard Benson 
Er is de laatste tijd wellicht geen 
boek verschenen dat zozeer de 
belangstelling wekte als het „Vre
desboek" van Bernard Benson, 
de wetenschapsmens en busi
nessman, die verbrandde wat hij 
aanbad en die resoluut koos voor 
een weg, die de wereld moet 
bevrijden van de bewapening
swaanzin waarin zij gevangen zit 
Zijn verhaal is ontroerend en lijkt 
op een sprookje. Een oude man 
vertelt aan twee kinderen het 
verhaal van een vredesdag. Het 
verhaal van hoe een jongetje de 
waanzinnige wedloop naar méér 
bommen en groter vernietiging 
stopzette door namens de vier 
miljard mensen de verantwoorde
lijken voor de wereldbewapening 
te bewegen tot kiezen voor het 
leven i.p.v. voor de dood. Het 
onwaarschijnlijke is dat het optre
den van het jongetje, eerst via de 
televisie en daarna door persoon
lijk kontakt met de presidenten 
van de drie grote wereldmachten 
direkt de wereldvrede voor ge
volg had. 
De bewapeningswedloop werd 
omgedraaid en in plaats van de 
oorlog werd overal de vrede ver
klaard. 
Het werk lijkt op het eerste ge
zicht wel gek, naïef en kinderach
tig maar dit komt doordat Benson 
gekozen heeft voor het kind. Het 
kind kan nl. op een eenvoudige 
manier glasheldere vragen stel
len, zonder dat er ego-verwikke
lingen bijkomen. 

„Het „doemdenken" van onze tijd 
heeft geen boodschap aan vrede
lievende en vredevolle dromen. 

die daarenboven onrealistisch lij
ken: de tegenover elkaar staande 
bezitters an atoom- en neutro
nenbommen hebben geen ver
trouwen in mekaar. 
De bedoeling van Benson is het 
wereldgeweten los te weken 
want iedereen wil het leven en 
niet de dood. 

„0m mé^mn 

Wellicht heeft hij het boek ge
schreven om de aandacht te ves
tigen op de afschuwelijke, ge
vaarlijke erfenis die onze genera
tie dreigt haar kinderen na te 
laten. Als wetenschapsman is hij 
goed geplaatst om daar te kun
nen over oordelen. 
Lektuur van het boek is nuttig om 
er zichzelf van te overtuigen dat 
het „ondergaan" van de beslissin
gen van hooguit 200 mensen aan 
de wereldtop geen onafwend
baar eindpunt mag zijn. 
Eén van de meest fundamentele 
ideeën uit het boek en tegelijk 
één van de moeilijkste om te 
realiseren is de volgende: „We 
moeten onszelf niet bescher
men tegen de ander. We moeten 
de ander beschermen tegen ons. 
Daar ligt de sleutel tot de eeu
wigdurende vrede.' 
Volgens Benson heeft het boek 
een dubbel doel: mensen ervan 
overtuigen dat vrede mogelijk is 
en bij hen het veriangen wekken 
er massaal achter te gaan staan. 
Het boek is prettig uitgegeven: 
geen gedrukte karakters maar 
geschreven letters en met heel 
veel tekeningen. Het verhaal valt 
wel wat langdradig uit en de 
gebruikte woordenschat klopt 
niet altijd met de kinderlijke denk
en spreekwijze. Desondanks een 
voor ouder en kind leesbaar 
werk. Even aan denken bij de 
komende feestdagen! 

Uitgeverij Kritak - Leuven 1981 - Oor
spronkelijke titel: The peacebook. - Verta
ling: Erika Peelers. Formaat: 
27 X 19 cm - Omvang: 223 bIz. 
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KIESKEURIGE 
EN PRIJSBEWUSTE 
DAMES 
KIEZEN HUN 
NIEUWE HERFST-
EN WINTERKLEDIJ 

ALLE GROTE 
MODEMERKEN 
UIT EUROPA 
ONDER 
EEN DAK 
VERENIGD 

BON 
Op vertoon van deze waardeboa genieten 
alle leden van „Wl)" een korting van 10 % op 
al onze getekende prijzen, uitgezonderd 
promotleartlkelen en solden. 
Toon deze bon enkel aan uw verkoper of 
verkoopster. Niet aan de kassa. 

VOORMEER KEUZE 
VOOR DEGELIJKER 
KWALITEIT 
VOOR BETERE 
PRIJZEN 
KOM JE BEST 
NAAR 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C B I A A D 
TEL 031.87.38.42 A A R T b E L A A K 

OPEN e(ke werkdag van 
9 tol 19 uur 
vrijdag koopjesavond 
tot 21 uur 
zaterdag van 
9 tot 18 uur. 
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Zaterdag 
NOVEMBER 

BRT 1 
14.30 Open schcwl. - 15.30 Dag 
aan dag. — 16.00 Blcsemen vcxDr 
een renpaard (gezinsf ilm). — 18.00 
Tik tak. — 18.05 Robinson Crusoe 
(f J. - 18.55 Dit leuke land. - 19.45 
Nieuws. - 20.10 Helley (D. -
20.35 Het staat in de sterren ge
schreven (show). — 21.35 De 
dood van Randy Webster (WE-
film). - 22.45 Nieuws. 

NED 1 
15.30 Nieuwa - 1532 De dieren 
uit het groene woud. — 15.55 Ski 
rock (kortfilm). — 16.00 Ouder 
maar springlevend (dokJ. — 16.30 
Ren je rot (kinderprogramma). — 
17.15 Skiën leer je zo. — 18.58 
Nieuws — 19.00 Kinderen voor 
kinderen (show). — 20.00 Twee 
voor twaalf (kwis). — 20.40 Man al
leen (fj. - 21.37 Nieuws. - 21.55 
De onvoorstelbare wereld van 
Roald Dahl. - 23.00 Simon Car-
miggelt — 23.15 Nieuws. 

NED 2 
15.15 Geen nieuwe kernwapens in 
West-Europa (reportage). — 18.35 
Sesamstraat — 18.50 Toeristische 
tips. — 18.59 Slakkie en puntmuts. 
- 19.05 O, zit dat zo. - 1920 De 
lieverdjes van Grange Hill (fJ. — 
20.00 Nieuws. - 2027 Rebel voor 
de vrijheid (fJ. — 21.20 Showroom. 
— 22.20 Hier en nu. — 23.00 Hier 
en nu - Studio Sport — 2325 Tot 
besluit — 23.40 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 De heide 
(dokJ. — 20.30 Prix Louis-Philippe 
Kammans 0<oncert). — 22.00 Ci-
nescope. — 23.00 Nieuws. 

ARD 
20.00 Nieuws. - 20.15 Ein der wird 
gewinnen (kwis). — 22.00 Nieuws. 
— 2220 Der Grosse Trick (detecti
ve). — 0.05 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Ein zauber-
haftes Biest (f J. — 20.15 Anastasia, 
die Letzte Zarentochter (film). — 
21.55 Nieuws. - 22.00 Das aktuel-
le Sport-studio. — 23.15 Boksen. 
— 0.15 Nieuvire. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Don Gio
vanni (opera). — 23.05 Ice-Act 
(experimentele film). 

LUX 

20.00 La petite maison dans la 
prairie (fJ. — 21.00 OuadriHe 

— The Killers, gangsterdranna 
naar Hemingway met o.a. Lee 
Marvin. Vrijdag 27 november 
om 20 u. 15 op BRT1. 

d'amour (musical). — 22.40 Deux 
OU trois choses que je sals d'elle 
(film). 
_ 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuws. — 20.30 Stars (va
riété). — 21.40 Jacquou Ie cro-
quant (f J. — 23.40 Voetbalmagazi
ne. — 0.10 Nieuws. 

A 2 

19.45 Les gens d'ici. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Le sang des 
atrides (TV-film). — 22.05 Reizen In 
tijd en ruimte (dokJ. — 23.05 Les 
camets de l'aventure (dokJ. — 
23.35 Nieuvre. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Grace a la musique (Stra-
winsky). — 22.30 Nieuws. — 22.50 
Ciné-regards. 

Zondag 
NOVEMBER 

BRT 1 

9.15 Voor boer en tuinder. — 9.45 
Telegym. — 10.00 Uitzending door 
derden (KTRO). - 10.30 Uitzen
ding door derden (Het Vnje 
Woord). - 11.00 Konfrontatie (de
bat). — 12.00 Nieuws voor gehoor
gestoorden tot 12.30. — 14.30 Han
del en wandel. — 15.00 Sesam
straat — 15.30 De vrolijke piraten 
van het schatteneiland (strip). — 
15.45 De slajsende haaien van Yu
catan (dokJ. — 16.45 Handbal (re
portage). — 17.20 Sportuitslagen. 
- 18.00 Jonger dan je denkt-klub. 
- 18.^0 Ti-ta-tovenaar. - 18.35 
Van pool tot evenaar. — 19.45 
Nieuws. — 20.00 Sportweekend. 
- 20.30 Shiriey (fJ. - 21.15 Mez-
za musica — 2220 Nieuws. 

NED. 1 

19.00 Nieuws. - 19.05 Hollywood 
(dokJ. — 20.00 Moeders van Ton-
do (vier vrouwen in een sloppen
wijk in Manilla). — 22.45 Zoals de 
ouden zongen? (filmportreO. — 
2320 Nieuws tot 23.30. 

NED. 2 

15.30 Nieuws. — 15.35 Dag huis, 
dag tuin, dag opbergschuur (voor 
peuters). — 16.10 Jonge mensen 
op het koncertpodium. — 17.05 
Studio sport — 17.35 Sprekers-
hoek. — 17.50 Horizon (dokJ. — 
1820 Kunstmagazine. — 18.45 Se
samstraat - 19.00 Studio Sport II. 
- 20.00 Nieuws. - 20.10 Panora-
miek. — 20.40 Humanistisch ver
bond. — 20.45 Van Kooten en De 
Bie. — 21.30 Het gif van Phillps-Du-
phar (dokJ. - 22.30 BGTV Onfo). 
- 23.00 Nieuws. 

RTB 1 

20.00 A qui le gant? (variété). -
21.15 Studs Lonigan (tv-film). -
22.50 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Expeditio-
nen ins Tierreich (dok.). Reuzenvo-
gels der savanne. — 21.05 Israëli's 
en Polen vertellen. — 23.05 
Nieuws. — 23.10 Literair magazine. 

ZDF 
21.05 Nieuws. - 21.20 Es kam ein 
Mensch: auf den Spuren von Jo
hannes XXIII (film). - 22.50 Spiel-
wiese (improvizaties). — 23.35 
Nieuws. 

ARD 3 
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Geen geluk 
voor de Zuidzee (dok). — 21.00 
Auslandsstudlo. — 21.45 Spel met 
wetenschap. — 23.15 Nieuws. 

LUX. 
19.00 Nieuws. — 19.30 Rlmnieuws. 
- 20.00 U section 4 (f.). - 21.00 
Sérieux comme le plaisir (film). 

TF 1 
19.15 De man die niet bang is van 
bijen (dokJ. — 19.45 Suspense (tv-
film). - 20.00 Nieuws. — 20.30 Le 
rol deccBur (film). — 22.10 Portret 
van Philippe De Broca. — 23.10 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20 35 Marchands 
de réves (f J. — 22.15 Mayakultuur 
(dokJ. — 23.05 Le petit théêtre 
O^ort toneel). — 23.35 Nieuws. 

FR. 3 
20.30 Mer du nord et baltique 
(dokJ. - 21.25 Nieuws. - 21.40 
L'invité de FR 3 (Jules Renard). — 
22.35 Sergent la terreur (ooriogs-
film). 

Maandag 
NOVEMBER 

BRT 1 
18.00 Ti-ta-tovenaar. — 18.05 Maja 
de bij. - 18.30 Popeye - 18.35 
Mohadjirin (Open school). — 19.07 
Uitzending door derden (Onderne
ming). — 19.45 Nieuws. — 20.15 
Oppenheimer UI — 21.15 Sport-
show. - 22.00 Rapport '81 (han
denarbeid). — 22.50 Nieuws. — 
23.05 Handel en wandel (Open 
school). 

NED 1 

18.58 Nieuws. — 19.00 De dappere 
machinist (strip). — 19.09 Simon-
skoop. — 19.35 Police Peython 357 
(politiefilm). — 21.37 Nieuws. — 
21.55 That's entertainment (kompi-
latiefilm). — 22.40 Over leven (me
dische dokJ. - 2320 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat Educatieve 
reeks voor de kleintjes. — 18.59 
Scooby en Scrappy Doo. — 19.20 
Het donkere bos (fJ. — 20.00 
Nieuws. — 2027 Achter het 
nieuwrs. — 21.10 Madame Bovary 
(f J. - 22.05 Ombudsman. - 22.35 
Sonja op maandag. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 La fureur 
de vivre (film). — 23.00 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws - 20.15 Der Ge-
rechtsvollzieher (fJ. — 21.15 Ener
gieproblemen in Australië. — 22.00 
Rudi's Tagesshow. — 22.30 Tages-
temen. — 23.00 Die Chance (film), 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Die Pyraml-
de (show). — 20.15 Jongeren in 
een jeugdhome (reportage) — 
21.00 Heuté-Journal. - 21.20 Der 
Richter (TV-hIm). - 23.00 De dood 
van Dostojewski (dokJ. 

TV-programma's m 
D 3 
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 De bevrij
ding van Wit-Rusland (dokJ — 
21.15 Der unvergessene Krieg 
(reaktles). — 23.45 Nieuws. 

LUX. 
19.58 Nieuws. - 20.00 Family 
hours (jeugdfilm). — 21.00 La ker-
messe des aigles (film). 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF1 (Spel). -
20.00 Nieuws. - 20.30 L'êge de 
cristal (SF-film). - 2320 Nieuws. 

A 2 
19.45 Les gens d'lci (magazine). — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Affaire 
vous concernant (over publiciteit). 
- 22.10 Variété. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Sur la trace du crime 
(politiefilm). — 22.00 Nieuws. 

Dinsdag 
I 24 NOVEMBER 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti-
ta-tovenaar. — 18 05 Sesamstraat 
— 18.35 Maatschappelijk vrouwen 
(Open School). — 19.07 Uitzen
ding voor derden (Het Vrije 
Woord). - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Zuid-Noord. — 21.15 Kijk mensen: 
wericen. - 22.05 I.Q. (kwis). -
22.25 Bonjour la France. Open 
school. 

NED. 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 D'r kan nog 
meer bij. — 19.15 Kop en staart 
(dierendokJ. — 19.30 Ronduit — 
20.30 Van U wil ik zingen (koor
zang). — 21.00 De nieuwe mens. 
— 21.25 Tenslotte (meditatie). — 
21.37 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 De schok van 
het nieuwe (dokJ. — 23.05 Nieuws. 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat — 
Jeugdjournaal. — 18.59 Avi 
pop — 19.25 Wie van d 
(kwis). - 20.00 Nieuws. -
MIE.S (praatshow). - 21 
las (f.). - 22.20 Televizier 
ne. — 23.00 De toestanc 
wereld. — 23.05 Honderd t 
de schilderijen (dokJ. -
Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke 
teiten. — 19.30 Nieuws. -
Scholen zonder grenzen, (c 
2020 Don Cario (Opera v 
dl). - 23.20 Nieuws. 

RTB 2 

19.55 Diabetes: Insuline op 
jaar (dokJ. - 20.50 Film-cy 
Rohmer- La boulangère di 
ceau. (film) 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Par 
— 21.00 Alles Oder nichts 

Z A T E R D A G (21 nov.) - De BRT vult het 
namiddagprogramma met een erg recente familiefilm: 
Bloemen voor een renpaard (Run for the roses) van 
Henry Levin (1980), met Vera Miles, Stuart Whitman e.a. 
De 12-jarige Juanlto krijgt van een mistroostige paar-
denkweekster die nog geen enkel groot sukses op de 
paardenrennen gehaald heeft, een veulen met een 
scheve knie. Juanito is erg gelukkig en traint met 
engelengeduld het manke dier... De BRT sluit het 
avondprogramma af met een Britse tv-film die ook al op 
Nederland te zien is geweest: De dood van Randy Web
ster (The killing of Randy Webster) met Hal Holbrook, 
Nancy Malone e.a. Een uitzinnige Randy Webster, een 
probleemgeval, raakt zodanig over zijn toeren dat hij 
een bestelwagen steelt en ermee vlucht Wat later 
wordt hij door de politie neergeschoten. Uit zelfverdedi
ging beweert de politie. Randy's vader gelooft de politie 
niet.. Toch weer even vermelden in: De onvoorstelbare 
wereld van Roald Dahl, een korte thriller met als titel De 
ordelijke wereld van de heer Appleby, over een keurige 
antiekhandelaar „met een verleden" die een onderne
mende dame zijn winkel uitwerkt Zij weet echter een 
en ander over hem, zodat hij haar bij een tweede be
zoek binnenlaat.. (Vara, Ned. I). De NCRV (Ned. II) start 
met een kwalitatief hoogstaande nieuwe reeks die 
voornamelijk in Australië speelt: Rebel voor de vrijheid 
(Against the wind) over het bewogen levensverhaal van 
het Ierse meisje Mary die wegens verzet tegen de En
gelsen werd verbannen naar Australië. 

Z O N D A G (22 novJ — Mezza Musica van 
vanavond is helemaal gewijd aan muziek van Franz Le-
har (1 u en 5 minJ (BRT) - De KRO (Ned. I) is aan het 
slot toe van Hollywood, een Britse dokumentaire reeks 
over het begin van de film in Hollywood — De man in de 
glazen kooi is een film van Arthur Hiller naar het toneel
stuk van de Britse akteur-auteur Robert Shaw, die ech
ter weigerde zijn naam te laten zetten op de generiek 
van de film. Maximilian Schell speelt de rol van een rijke 
Newyorkse makelaar, in Duitsland geboren uit joodse 
ouders. Hij lijdt aan achtervolgingswaanzin en is behept 
met een schuldcomplex. Hij leeft in de veronderstelling 
dat er hem iets verschrikkelijks staat te gebeuren. En 
inderdaad. Hij wordt door de Israëlische Geheime 
Diensten opgepakt en naar Israël gebracht, waar hij 
voor de rechtbank moet verschijnen op beschuldiging 
tijdens W O II een beruchte kampbeul te zijn geweest 
Tijdens het proces zit hij In dezelfde kogelvrije beklaag
denbank waar ook Eichmann heeft ingezeten. (Ned. I). 
De peuters en leuters worden op Ned 2 verwend (Dag 
huis, dag tuin, dag opbergschuur) (Avro-namiddagpro-
gramma's) — 18 jaar geleden werd Nederland en de 
buurlanden opgeschrikt door een milieuschandaal: bij 
de fabriek Philips-Duphar kwam het gif dioxine vrij. De 
direktie wuifde eventuele risico's van besmetting achte-
oos weg. Er waren 21 slachtoffers en inmiddels zijn er 
3 van hen overleden, terwijl de rest aan allerlei kwalen 
ijdt en werkeloos is. VPRO brengt in Tijdsverschijnse
len een reportage over de gebeurtenissen. (Ned. 2). 

M A A N D A G (23 novJ - w i j hebben de makers 
van de Sportshow enig onrecht aangedaan. Tot nu toe 
hebben wij hun programma over het hoofd gezien. Wij 
willen dit goedmaken: het tempo ligt goed en de 

verscheidenheid van rubrieken zorg 
niet-sportfans voor het scherm blijven 
wij zo zeggen. Echter één opmerking 
de antwoorden op de Prijsvraag naa 
stelling gestuurd worden, en niet nai 
tie? Hier wordt zwaar gewerkt met 
twee maten en twee gewichten. La 
wordt gekankerd over het teveel aar 
de sportvelden en langs de andere ka 
citeit voor enkele bevoorrechte bedr 
geïnstitutionalizeerd. Rare politiek is d 
der onderwerp. In Rapport 81 zit een 
Leysen en Gie Lavigne naar de herw 
handenarbeid (BRT) — In de Frans-C 
film Police Python 357 zitten enkeli 
teurs: Yves Montand, zijn vrouw Simo 
aantrekkelijke Stefania Sandrelli die c 
een aantrekkelijke Italiaanse schoonh 
tiemensen, een chef en zijn onderge 
op hol brengt Uiteindelijk vermoorc 
kreupele vrouw (Simone Signoret) vai 
hoogte is, de jonge vrouw en prob< 
schuiven op de nek van zijn endere 
Alain Corneau (1976) (Tros, Ned. l" 
medische reeks Over leven CYour li 
waarin medische ingrepen worden b« 
keizersnede aan de beurt (Tros, Ne 

D I N S D A G (24 novJ - De 
derden, die verzorgd wordt door I 
Verbond is gewijd aan privacy — Zu 
geburgerd. Het kan zeker niet een s 
genoemd worden. Toch ontbreekt he 
De gasten, vooral dan de Vlaamse, 
geremd te zijn en de ietwat stijve Ree 
hen zeker niet inspireren om er wat k 
te gaan. Na Zuid-Noord komt Kijk mer 
ingegaan wordt op de zin of onzin van 
— Het beroemde verhaal De Pos 
Russische auteur Poesjkin (1799-1837 
len verfilmd en tot toneel en tv-spel ve 
draait BRT 2 de filmversie van Gusta> 
wJ. Ucicki werkte ook in dienst van he 
teem van Goebbels. Het valt dan ook 
ren dat hij dit melodramatische verhaé 
van de postmeester, die met valse 
door een officier meegelokt wordt, \ 
van de vader volgt, omvormde to 
bodemversie vol valse romantiek — D 
met de onvolprezen Wie van de drie i 
Martine Bijl, Eveline Velsen en Alb 
wordt naar de echte jeugd-judo-mstrL 
PTT-reklamechef. (Ned 2) — In de rei 
de schilderijen 100 beroemde schilder 
Delft" (Vermeer) aan de beurt. Het bo 
het Mauritiushuis in Den haag. (Avrc 

WOENSDAG (25 nov) - V, 
strijden van de 1/8ste finale van de 
Lokeren — Kaiserslautern) — Deporn 
wone titel voor een tv-spel waarir 
greintje porno te zien is. Volgens regi 
IS het een „lief, teder en intiem spel". D 
der wordende mensen en seks komt i 
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ïït TV-programma's 15 

nstraat - 18.50 
. — 18.59 Avro's top-. 
i Wie van de drie? 
30 Nieuws. - 20.27 
show). - 21.30 Dal-
!0 Televizier magazi-
De toestand in de 
35 Honderd beroem-
n (dokJ. - 23.20 

gewestelijke aktuali-
10 Nieuws. - 20.00 
3r grenzen, (dok.) — 
rio (Opera van Ver-
slieuws. 

3: Insuline op zestig 
20.50 Film-cycle Eric 
loulangère de Mon-

— 20.15 Panorama. 
Oder nichts (show). 

- 21.45 Dallas (f.). - 22.30 Tages-
themen. - 23.00 Heut' abend... 
(kabareO. - 00,10 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Unter 
geiern (western). — 21.00 Aktuali-
teitenmagazine. — 21.20 Lecnid 
Breschnew in Bonn. 

51 
20.00 Nieuws. - 20.15 Landes-
spiegel. - 21.00 Portrait - 21.15 
Familienrat — 21.45 Nachf rage. — 
22.30 Die falschen Fuffziger (be
roepsleven). — 23.00 W.K. Scha
ken. - 23.30 Nieuws. 

LUX 

19.58 Nieuws. - 20.00 L'homme 
qui valait trois milliards (f J. — 21.00 
La loi (film). 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuws. — 20.30 Les roses 
de Dublin ( f j . - 21.30 L'enjeu 
(aktualiteiO. — 22.45 Le baroque 
en bohème (dokJ. 

A 2 

19.45 Les gens d'ici. — 20.00 
Nieuws. — 20.30 D'accord, pas 
d'accord. — 20.40 Le gargon qui 
buvait trop (tv-film en debat over 
drugs). - 23.30 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le miracle des loups 
(film). — 22.10 Nieuws. 

Woensdag 
NOVEMBER 

BRT 1 

15.30 Open school. — 17.00 Op 
het schildpadplein. — 18.00 Klein, 
klein kleutertje. - 18.15 Chips (fJ. 
— 19.02 Uitzending door derden 
(SP). - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Arnold (f). — 20.40 De pornofilm 
(tv-spel). - 21.30 Lente in Wenen. 
- 22.00 Puur kuKuur (Ludo Bek
kers praat met Cornelia Verhoe
ven over: Seneca). 

rieken zorgt ervoor dat ook 
lerm blijven. Goed zo, zouden 
opmerking. Waarom moeten 

jsvraag naar de financiële in-
en niet naar de Sportredak-

swerkt met het systeem van 
wichten. Langs de ene kant 
t teveel aan publiciteit op o.a. 
e andere kant wordt de publi-
•echte bedrijven als het ware 
politiek is dat Maar goed, an-
t 81 zit een enquête van Kris 
aar de herwaardering van de 
de Frans-Duitse driesterren-

:itten enkele eersteklasseak-
k̂ rouw Simone Signoret en de 
indrelli die de rol vertolkt van 
se schoonheid die twee poll
ijn ondergeschikte het hoofd 
k vermoordt de chef, wiens 
ÜgnoreO van zijn affaire op de 
w en probeert de schuld te 
zijn ondergeschikte... Regie: 

•os, Ned. 1) — In de Britse 
'en CYour life in their hands) 
1 worden behandeld, komt de 
L (Tros, Ned. I). 

>vJ — De uitzending door 
3rdt door het Humanistisch 
vacy — Zuid-Noord raakt in-
' niet een slecht programma 
ntbreekt het nog wat losheid. 
3 Vlaamse, geven de indruk 
jt stijve Regine Clauwaert zal 
am er wat luchtiger tegenaan 
mt Kijl< mensen, waarin nader 
jf onzin van het werk (BRT I) 
al De Postmeester van de 
(1799-1837) werd al vele ma-
n tv-spel verwerkt Vanavond 
' van Gustav Ucicki (1940, z.-
ienst van het propagandasys-
alt dan ook niet te verwonde-
sche verhaal over de dochter 
met valse huwelijksbeloften 
3kt wordt, waarna de wraak 
vormde tot een bloed- en 
lantlek — De Avro is er weer 
'an de drie show waarin door 
sen en Albert Mol gezocht 
J-judo-instruktrice en naar de 
— In de reeks over beroem-

ide schilderijen is „Gezicht op 
eurt. Het boek bevindt zich in 
haag. (Avro, Ned. 2) 

nov.) — Voetbal: Heenwed-
ale van de UEFA-beker (o.a. 
— De pornofilm is een onge-
spel waarin helemaal geen 
'olgens regisseur Dré Poppe 
iem spel". De kwestie van ou-
seks komt aan de orde maar 

het stuk draait daar echt niet om. Het al dan niet bekij
ken van en pornofilm is slechts aanleiding om de 
verhouding tussen twee niet meer zo jonge mensen te 
schetsen". Met Mart Gevers en Nolle Versijp. (BRT 1) 
— Net op hetzelfde moment zet VOO (Ned. 2) het tv-
spel van Yvonne Keuls naar haar gelijknamige boek Jan 
Rap en z'n maat op het scherm. In haar boek geeft 
Yvonne Keuls haar ervaringen in een opvangcentrum 
voor jongeren weer. Een hard, realistisch en vaak 
droevig relaas over jonge mensen die in de knoop zijn 
geraakt met hun ouders en de maatschappij. Met Trudy 
Labij, Anne Wil Blankers, Rudy Falkenhagen e.a. 

D O N D E R D A G (6 novJ - Een vinger in de 
pap, het jongerenmagazine van BRT 1, gaat over de 
gevolgen van drankmisbruik. — Op BRT 2 komt een 
aflevering van de door BBC voor tv-bewerkte toneel
stukken van Shakespeare Naar het u bevalt (As you like 
it) en gaat over allerlei intriges aan koninklijke hoven 
rond liefde en macht — De Indianen hebben het niet 
gemakkelijk om zich als volk te handhaven. NCRV 
(Ned. 1) brengt een dokumentaire over het leven van 
de Indianen in Canada (Indiaanse droom) — Eén van de 
meest beroemde verhalen, zowel bij de jeugd als bij de 
volwassenen en tevens bewerkt tot opera, roman, lied, 
tv-reeks, film, jeugdreeks, strips enz. is de Legende van 
Koning Arthur en zijn Ronde Tafelridders. De KRO 
(Ned 2) brengt vanavond de eerste aflevering van een 
4-delige BBC-bewerking van het verhaal over de strijd
bare ridder Arthur die zich de schone Guinevere tot 
vrouw kiest, met het zwaard Excalibur als wapen en 
tovenaar Merlijn als leidsman, welhaast onverslaanbaar 
is, maar ten slotte moet ontdekken dat zijn beste vriend 
het hart van zijn geliefde steelt en uiteindelijk de dood 
vindt door zijn zoon Mordred... Na deze eerste afleve
ring volgt een dokumentaire over de sloppenwijken van 
Peru (in Brandpunt-special). 

V R I J D A G (27 nov.) - BRT 1 vertoont een 
Amerikaans gangsterdrama van de Amerikaanse regis
seur Don Siegel, een regisseur wiens populariteit zeker 
verdiend is. Eén van zijn beste films is De Doders zijn 
los (The killers) uit 1964, naar een verhaal van Ernest 
Hemingway. Deze film was oorspronkelijk bedoeld als 
tv-film, maar na de moord op president Kennedy begon 
hij een bioskooploopbaan. In deze prent speelt Ronald 
Reagan, de huidige Amerikaanse president, zijn laatste 
filmrol, alhoewel hij blijkbaar tot op heden lustig cowboy-
tje voort blijft spelen. In „De doders zijn los" speelt 
Ronald Reagan de chef van een bende huurmoorde
naars. Naast hem spelen Lee Marvin, Angle Dickinson, 
toen nog een fris sterretje, John Casavetes, Clu 
Gulager e.a. Twee huurdoders, Charlie en Lee, vermoor
den Johnny North in het blindeninstituut waar hij als 
monitor werkt Geschokt door de makheid waarmee 
North zich liet afslachten, gaan zij op zoek naar de 
motieven van hun anonieme opdrachtgever. — Op 
BRT 2 draait Viona Westra's magazine Dzjin rond Jan 
de Wilde. Gasten: Frans leven, Jean Blaute, Raymond 
van het Groenewoud, Willem Vermandere. — Goed 
nieuws voor liefhebbers van Amerika's gekste Soap-
opera: Tros brengt vanavond een dubbele aflevering op 
Ned. 2. Meteen echter minder aangenaam nieuws: in 
Amerika worden de opnamen van de reeks stilgelegd. 

BRT 2 

VOETBAL: in het kader van de 
Uefa-beker worden vanavond 
wedstrijden in de derde ronde ge
speeld. Mocht een van deze wed
strijden rechtstreeks worden uit
gezonden, dan zullen de program
ma's aangepast worden. 
20.15 Studio vrije tijd. - 21.30 
Pyms reizend filmteater (film). 

NED 1 

15.31 Vara's filmklub. - 18.58 
Nieuws. — 19.00 Van gewest tot 
gewest — 19.50 Politieke parbjen. 
— 20.00 De lange weg naar huis 
(film). - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Den Haag vandaag. — 22.10 Stu
dio sport — 23.00 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 Pubertijd. 
— 19.25 Kenmerk (info). - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Socutera. — 
20.32 Jan Rap en z'n maat (toneel). 
- 22.45 Gran Canaria (dokJ. -
22.55 Agenda - 23.00 Teleac. -
23.35 Nieuws. 

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws. - 19.55 
Risquons tout (kwis). — 20.55 
Theodor Chindler (f J. - 22.00 Fil 
d'Ariane pour Robert Goffin (por
tret van een dichter). — 22.45 
Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Angst (tv-
film). — 21.15 Proefbuisbaby's in 
serie? (dokJ. - 22.00 Tagesthe-
men. — 22.30 ARD-sport extra. -
0.00 Nieuws. 

ZDF 

21.00 Aktualiteitenmagazine. — 
2120 Die profis (f.). - 22.10 Het 
jaar der gehandicapten. — 22.15 
Koncert — 23.40 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Gesprek
ken en ontmoetingen. — 21.45 
Auslandsreporter (info). — 22.15 
Thunderhoof (western). — 23.30 
Nieuws. 

LUX. 

19.58 Nieuws. - 20.00 Hit-parade. 
— 21.00 Le secret de la planète 
des singes (avonturenfilm). — 
22.35 Portrait d'artiste. 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Les mercredis de 
l'information (dokJ. — 21.30 Me
moires de la mine (dokJ. — 22.30 
Nieuws. 

A 2 

19.45 Les gens d'ici. — 20.00 
Nieuws. - 20.35 Palmares '81 
(show). — 21.55 On ne vas pas se 
quitter comme ga (dokJ. — 22.50 
( ihefs d'oeuvre en peril (dok). — 
23.20 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (speD. 
- 20.30 La fantóme de Cat dan
cing (western). — 22.30 Nieuws. 

Donderdag 
NOVEMBER 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Ti-
Ta-Tovenaar. — 18.05 Sesam
straat - 18.35 Popeye. - 18.40 
Eén vinger in de pap (over alkohol). 
— 19.12 Uitzending door derden 
(PVV). - 19.45 Nieuws. - 20.10 
Mikro-makro (kwis). — 20 35 Pano
rama. - 21.25 Dallas (fJ. - 2210 
Sporttribune. — 22.40 Nieuws. 

— The P ic tu re s h o w man, tra-
g l -komedie m e t o.a. Rod Taylor. 
W o e n s d a g 25 november o m 
21 u. 30 o p BRT2. 

B R T 2 

20.10 Naar het u bevalt (toneel). — 
22.40 Première. Tot 23.30. 

N E D 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 Bolke de 
beer (f J. — 19.10Minivoetk)alshow. 
- 20.00 Vogel vrij. - 20 25 De zi
geuners van Canada (dok.). — 
21.37 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 Poolse notities 
'81 (dokJ. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal. — 18.59 Er was 
eens... (dokJ — 19.25 Smokkelaar 
(fJ. - 2000 Nieuws. - 20.27 De 
legende van koning Arthur (tv-film) 
- 21.25 Brandpunt - 21.55 De 
Sullivans (fJ. - 22.20 „Tussen 
Keulen en Parijs..." (showJ. — 
23.10 Bidden met de bijbel. -

RTB 1 

19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Hoogspanningskabels (dokJ. — 
20.20 La cité des dangers (politie
film). — 23.15 Nieuws. 

RTB 2 

20.00 Literair programma. — 20.30 
Van Paul Collaer De Russische en 
Zweedse balleten (dokJ. — 21.35 
Bhakti (balleO. Tot 23.00. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Die Fern-
seh-Diskussion. — 21.00 Otto (ma
gazine). — 21.45 Bitte umblattern 
(show). - 22.30 Tagesthemen. -
23.00 Der Lebemann (tv-film). -

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Peter Ale
xander, wir gratulieren (show). — 
21.00 Heute-Joumal. - 21.20 
Kennzeichen D. - 22.05 WK 
Kunstturnen. — 22.50 Truthahnfie-
ber (film). - 23.50 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Chronik 
einer Liebe (detectivefilm) — 
21.55 Selbstmordversuch (dokJ. 
— 22.10 Slaapstoornissen. — 
22.55 Landfrauen. - 23.40 Nieuws. 

LUX 

19.58 Nieuws - 20.00 Dallas (fJ. 
— 21.00 Kijkers kiezen hun film. 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuws. - 20.35 Une histoi-
re sans nom (tv-film). — 00.00 
Nieuws. 

A 2 

20.00 Nieuws. - 20.35 Le grand 
échiquier (Guy BéarO. — 23.15 
Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Un soir, un train (film). — 
21.55 Nieuws. 

Vrijdag 
27 NOVEMBER 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Se
samstraat — 18.15 Klein, klein 
kleutertje. — 18.30 Lichamelijk ge
handicapt (Open school). — 19.07 
Uitzending door derden (KT.R.O). 
- 19.45 Nieuws - 20.15 De 
doders zijn los (gangsterdrama). 
— 21.45 Wie schrijft die blijft (boe-
kenmagazine). — 22.35 Nieuws. — 
22.45 WK turnen in Moskou (re
portage) 

BRT 2 

20.15 Ontsnappingsroute (f3. — 
21.10 Dzjin (kabareO. - 22.10 Dag 
aan dag. 

NED. 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 De BB-
show (kwis). — 20.05 Galactica (sf-
f ) . - 20.55 De Benny Hill show. — 
21.37 Nieuws. - 21.55 Praten met 
de minister-president — 22.05 
Flairck (show). - 22.50 Hoorzitting 
Wereldraad over atoombewape
ning. — 23.35 Nieuws. 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.59 De Hulk 
(f J. - 20.00 Nieuws. - 20.27 De 
Showbizzquiz. — 22.00 Aktua-tv. 
- 22.45 Soap (f J. - 23.40 Nieuws. 

RTB 1 

12.00 Teletekst nationaal magazi
ne. — 1400 Schooltelevisie — 
19.00 Waalse gewestelijke aktuali
teiten. — 19.30 Nieuws - 19.55 A 
suivre (info). — 21.15 Le roman 
d'AI Jolson (film). — 23.15 Nieuws 
en weert)ericht 

RTB 2 

19.00 L'homme qui a peint le Sinaï 
(dokJ. - 19.55 Ouincy (fJ. -
20.50 Vendredi;Sports. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Casablanca 
(film). — 22.00 Ekonomisch maga
zine. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Die Sportschau. - 23.45 Kaz 
& Co. (f3. - 0.30 Nieuwre. 

ZDF 

19.30 Auslandsjoumal. — 20.15 
Der Alte ( f ) . - 21.15 Tegtmeier 
klart auf (f J. - 22.00 Aktualitieten-
magazine. — 22.20 Kultureel maga
zine. — 23.05 Der falsche Mann 
(film). — 0.45 Nieuws. 

D 3 

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Paul Del-
vaux (dokJ. — 21.00 Reporter. -
21.30 Gott und die Wel t - 22.00 
Anna (fJ. - 22.45 „Kultur und 
Wissenschaft". — 0.00 Nieuws. 

LUX. 

19.58 Nieuws. - 20.00 Chips (fJ. 
— 21 00 Les fougères bleues (to-
neeD. — 22.25 De autosportwe
reld. 

F 1 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Pans de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuws. - 20.30 La mémoire 
courte (komedie-buffa). — 2Z15 
WK turnen. — 23.15 Nieuws. 

A 2 

19.45 Les gens d'ici (gesprek). — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Guerre en 
pays neutre (f3. — 21.35 Apostro
phes. - 22.55 Nieuws. - 23.05 
L'idiot (film). 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Le nouveau vendredi (re
portage). — 21.30 La vie fantasti-
que des figures peintes (f3. — 

19 NOVEMBER 1981 



16 
»r^^ ft^l^mn. 

^M*^ 

SLBCÜT 

zij Hoe$Tei\j 

mr wij. 
I 

m\ Kritisch bekei<en 

Karel Appel, beweging die gestalte geeft (Hugo Claus) 

Kunstforum 
te Schelderode» 

Tot half december komt Karel 
Appel weer eens In Vlaanderen 
aan bod, en fameus overigens. 
De galerij Kunstforum te Schel
derode (Merelbeke, zowat 'n dik
ke tien kilometer van Gent) heeft 
tot dan zowat heel haar exposi
tieruimte, middengaanderij en 
studio 1, aan deze Nederlandse, 
meestal in New York werkende 
kunstenaar, voornamelijk schil
der en litograaf, voorbehouden. 
De konfrontatie met een retro-
spektieve die bijna drie decennia 
overspant, is een aangrifpende 
gebeurtenis — als terugblik op 
het oudere werk (met een gran
dioos schilderij, Tête tragique, uit 
1953) én als kennisname van het 
nieuwe. Dat juist Kunstforum 
deze tentoonstelling brengt, is 
logisch omdat deze galerij hier te 
lande zowat de spreekbuis is van 
het lyrisch abstrakte (cfr. Bram 
van Velde, die nu in Klimop te 
Mol tentoonstelt), dat we in het 
geval van Appel beter informeel 
figuratief noemen. 

Een schildersloopbaan 
Karel Appel v^erd in 1921 als zoon 
van een kapper in Amsterdam 
geboren. Tijdens de oorlogsjaren 
volgde hij lessen aan de Rljksaka-
demie van zijn geboortestad. Hij 
exposeerde voor het eerst in 

1947, samen met Corneille met 
wie hl] (o.a ook met Constant) de 
experimentele Reflex-groep zou 
oprichten. Later zouden zij in Pa
rijs de Cobra-beweging (Copen-
hague, Brussel, Amsterdam) in het 
leven roepen. Vooral de Cobra 
zou geschiedenis maken, eerst 
met nogal ophefmakende manifes
taties in het Stedelijk Museum te 
Amsterdam... later als de verper
soonlijking van een ware kunste
naarsgeneratie. De geschiedenis 
van Cobra is, ondanks vele aan de 
groep gewijde boeken, nog niet 
helemaal geschreven. Feit is dat 
de groep (die nog heel wat andere 
namen telde) ook latere Neder
landse kunstenaars inspireerde 
(Kees van Bohemen, Ger Lataster, 
Guus Romijn, Bram Bogart b.v.) 
en sterke bindingen met de litera
tuur had. Zo behoort de „keizer" 
van de experimentele dichters, Lu-
cebert, tot de groep... terwijl in 
Vlaanderen Hugo Claus, Paul 
Snoek en de „Tijd en Mens" en 
„Gard Sivik" dichters er nauw te
genaan leunden. In Brussel gelden 
de schilders Alechinsky (die nu in 
Parijs woont), Dotremont (ook au
teur en inmiddels overleden) en 
Maurice Wyckaert (in mindere 
mate) als volwaardige Cobra feno
menen. De belangrijkste Kopen-
haagse schilder van de groep is 
Asger Jorn. 

Karel Appel ging in 1950 in Parijs 
wonen — en Willem Sandberg 
(direkteur van het Stedelijk en 
toonaangevend typograaf) werd 
zijn invloedrijke pleitbezorger. In 
1954 kreeg hij de Unesco-prijs 
voor schilderkunst en in 1960 de 
zaligmakende Güggenheim-prijs in 
New York. Zijn werkkracht en 
vitalistische inspiratie zijn onder
tussen legendarisch geworden. 

Appel produceerde tot nog toe 
een immens aantal schilderijen, 
gouaches, keramieken en zeef
drukken. De kwaliteit daarvan ging 
wel eens naar het seriematige... 
maar het genie bleef, zichzelf 
steeds vernieuwend, overeind. De 

monumentale tentoonstelling in 
Kunstforum is daar een zichtbaar 
bewijs van, evenals het feit dat 
Appel van nu tot half 1982 mu
seumexposities toebedacht krijgt 
in Rio de Janeiro, Lissabon, Den 
Haag en Rotterdam. De huidige 
tentoonstelling in Schelderode 
krijgt er alleen maar meer glans 
door. Want net mag al eens ge
zegd worden: „Een Vlaamse gale
rij mag vandaag de dag ook al 
eens van internationaal allure ge
noemd worden... zonder dat het 
daarom over vervalsingsschanda
len hoeft te gaan". Momenteel 

woont en werkt Karel Appel in 
Manhattan (New York) in een 
ruim studio-appartement 

Een „museale" 
tentoonstelling 

Het woordje „museaal" schijnt 
inderdaad te bestaan. In de heden
daagse kunstterminologie blijken 
vele onmogelijke woorden toch 
mogelijk. Voor ons niet gelaten, al 
wordt het wel eens moeilijk. Mu
seaal betekent dat een tentoorv 
stelling niet enkel in de galerij-
commercie, maar ook in een mu

seum, dus de kunsthistorie zou 
passen. Met Karel Appel gebeurt 
dat inderdaad al eens. Want al is 
Appel in talloze museumkollekties 
aanwezig, een eigen museum (zo
als Picasso, Dali, Vasarely, Van 
Gogh, Miro en anderen) kreeg hij 
tot dusver niet. We gaan het „mu
seale" allure van de huidige expo
sitie in Kunstforum echt niet over
drijven, maar Albert Van Wie-
meersch en zijn galerij brengen 
aan Karel Appel een hommage die 
mag en eigenlijk zou moeten ge
zien worden. 

Appel is onweerlegbaar de feilloze 
meester van „de beweging die 
gestalte geeft", zoals Hugo Claus 
(die meermaals met Appel aan 
bibliofiele uitgaven samenwerkte) 
dat in zijn meesterlijke monografie 
over de schilder raak typeert. De 
tentoonstelling, zoals zij daar in dat 
Vlaams dorp hangt, evoceert Ap
pel levensecht als een grootmees-
t«jr zowel van zijn vroegere sug
gestieve, gestuele aktes, als van 
de aktuele, meer konstrukturele, 
maar altijd even spontane en oer-
driftige kompositie. Karel Appel is 
en blijft de virtuoze, soms opper
vlakkig afwijkende maar altijd be
wogen schilder van kleine en plas
tisch toch grootscheepse werke
lijkheden. Of het nu gaat om dra
matisch getekende (want Appel 
tekent ook met verf), grote opge
bouwde openingen naar heel de 
wereld toe, of dynamisch aan
streepte poezenfiguren gaat„ de 
geëmotioneerde en trefzekere 
hand van de meester is er altijd. 

Zijn direkte eenvoud en bloedeer-
lijke kracht maken Appel — net 
zoals El Greco en Brueghel — tot 
een vrij eenvoudig totaalschilder... 
maar met wat 'n talent In Kunstfo
rum kunt u dat nu zien. 

NIc van Bruggen 

Karal App«l ratrosp«ktiav*, 
Kunstforuffl, Schalderode, 
tot 13 december 

Door de leesbril bekeken 
Onlangs werd mij een partij vooral XIXde eeuwse 
boeken aangeboden, w.o. naast literaire klassie
kers (Van Rijswijck, Van Beers, De MonL.) die mij 
steeds boeien, een aantal royaal Ingebonden van
uit geschiedkundige oogpunt interessante studies, 
waarin — naar de toenmalige gewoonte — breed
voerig op de voerlgens meestal afgedrukte bron
nen wordt Ingegaan. Bij het meteen doornemen 
van het weerom te groot aantal boeken dat ik toen 
toch weer eens kocht, viel het mij nogmaals op 
hoe lichtzinnig — of liever: onverschillig — omge
sprongen wordt met onze kuituur. Aan uitgaven 
van klassieke auteurs Is niet te geraken, tenzij dan 
antiquarisch. Op enkele schooluitgaven of (dure) 
fac simile edities na, geen Ruusbroeck, Hadewijch, 
Bredero, Hooft, Huyghens, Vondel, Bilderdljk of 
Ledeganck in de boekhandel te bespeuren, zonder 
dan nog te willen verwijzen naar minder bekende 
maar daarom nog niet minder boelende auteurs. 

Hetzelfde geldt voor de meeste negentlende-
eeuwse auteurs en, ja hoor, zelfs voor de moder
nen: boeken die amper enkele jaren geleden 
verschenen, zijn in de meeste gevallen nu reeds in 
het normale handelsnet niet langer te vinden — op 
De Sleghte of een of ander tot antiquariaat 
gepromoveerd winkeltje van tweedehandsboeken 
na In dit tijdperk van de grote versnelling is het 

net of literatuur enkele jaren na de Tweede Werel
doorlog ontstond. We hollen steeds onbewuster 
een vermeende aktualiteit na die, in de meeste ge
vallen, slechts de slagschaduw blijkt te zijn van 
wat écht belangrijk Is. Alleen boeken die op 
schoollektuurlijsten prijken (waar klassiekers 
schromelijk ontbreken.) blijken een langer leven 
beschoren. Daarbij aansluitend is het tevens be
droevend te moeten vaststellen hoe schrijnend 
het gemis aan biografieën zich laat voelen. Le
vensbeschrijvingen In het algemeen, vooral ook 
van kunstenaars en auteurs, zijn in dit taalgebied 
om duistere redenen haast onbestaand. De biogra
fie Is een Angelsaksische genre bij uitstek, en 
zelfs de Franse auteurs die zich op dit gebied on
derscheidden — zoals André Maurols — blijken 
dan ook Brits georiënteerd, wat niet belet dat de 
beste biografie van Marcel Proust door een Brit 
werd geschreven en dat Pierre Orieu La Roebelle 
en Albert Camus het vanuit de Verenigde Staten 
moesten hebben. 

Wij kunnen echter niet op het buitenland rekenen-

HenrUFIoris Jespers 
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Kritisch bekeken 

Erik Van Neygen en 

zijn „Hotel stil verdriet" 

mi 17 

Samen met Kris De Bruyne en 
Johan Verminnen is Erik Van 
Neygen een van de lievelingen 
geworden bij de programma-ma
kers van onze gewestelijke zen
ders. Bij het verschijnen van de 
single „Telkens weer", een verta
ling door de Antwerpse leraar 
Willy Smets van het bekende Po-
mus & Mort Shuman-nummer 
„Save the last dance for me", werd 
die ook prompt grijsgedraaid. Een 
geslaagde, zij het wat goedkope 
zet die Erik bij zijn nieuw platen-
huis dan weer het nodige krediet 
gaf. Hij dook deze zomer de stu

dio's in onder de leiding van 
country-kenner John Sluszny die 
hem bij vorige opnamen de grote 
muzikale ruggesteun was. Het 
singlenummer is dan ook de inzet 
van de elpee en van de voorkant 
die uit zes vertalingen bestaat, 
terwijl de ommekant de penne-
vrucht is van Erik zelf, met nog een 
nummer op tekst van Willy Smets. 

Titellied is „Hotel stil verdriet", een 
recent country-getint nummer van 
de Brit Eivis Costello, dat door 
Mare Didden een voor Van Ney
gen passende romantische be-

Dertig dagen 
robot zijn 

Alfred Van Diest had blijkbaar 
alles: een goedlopend bedrijf en 
een knappe vrouw die samen met 
zijn zichtbare luxe het bewijs 
vormden van zijn maatschappelijk 
welslagen. Toch beweert de au
teur in de eerste zin van zijn 
verhaal: „Mijn leven is begonnen 
op een zaterdagavond toen ik 
zesendertig was. Ik weet het heel 
precies want de dag voordien was 
Ik jarig". 

echte werkelijkheid. Een twee
slachtig bestaan, uitvloeisel van 
behoefte aan geluk, is uiteindelijk 
een hel. 
Een voortreffelijk en vlot lezend 
boek met enige psychologische 
diepte en vol realistische levens-
beelden die kenschetsend zijn 
voor onze permissieve samenle
ving. 

— Dertig dagen robot zijn. Piet Stercicx. 
154 biz. Paperback. Elsevier Manteau-Ant-
werpen/Amsterdam. 

werking meekreeg, en eveneens 
op single werd gezet. In zijn wat in
troverte country-ballade-stijl zijn 
Dolly Partons „Voor vader" en het 
mooie „Geen spijt" van Tom Rush 
meevallers geworden, waarbij de 
pedalsteel van John en de stem 
van Annemie Nuyens een leeuwe
aandeel hebben in de sfeerschep
ping. De diepte van de originele 
versies blijft echter onbereikbaar. 
Het nummer van Reynolds en van 
Don Williams samen met Weyland 
Hollyfield geschreven ronden de 
voorkant in rustige stemming af. 
Wat scherp klinkt dan opeens 
„Verre vrienden", op ritmisch ragti-
me-ritme gezongen, op een wat 
losse verwoorde tekst, wellicht in 
een boze opwelling geschreven. 
Ontgoocheling in de vriendschap 
is ook troef in volgende liedjes „Te 
veel verwacht" en „Moe", en de ti
tels spreken voor zichzelf. De 
jeugdige romantiek en soms bitter 
heimwee naar vroeger blijven 
doorklinken in de eenvoudige 
maar rake teksten die op Eriks 
folkgetokkel fijn inhaken. Even 
schrikt hij op, tussen herinnerin
gen aan de vervlogen schooltijd 
en de verre horizonten, met de 
realistische tekst „Ik weet niet", 
wa3rbij hij even rondkijkt in de 
wereld rond hem. En in het refrein 
met de slotsom dat vriendschap 
en liefde de belangrijkste zaken 
blijven. In een stijvolle hoes van 
Herman Selieslaghs, uit bij Ariola 
203.916. 
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„Wannes met Rum" 
op toer 
Eind vorig jaar probeerden de 
Antwerpse pionier van de volks
muziek Wannes van de Velde en 
folkgroep Rum deze naar drank 
ruikende formule uit en het werd 
een overhoopt sukses. Voor dit 
najaar loopt opnieuw een kleine 

toer. Ze waren reeds in de Ant
werpse Arenberg, te Hasselt en te 
Gent Na de uitgebreide toer van 
Rum door Nederland en Duitsland 
sluiten Wannes en Rum samen 
het najaar af (op 17 en 18 decem
ber) met een optreden in het 
Brusselse PVSK en de Schouw
burg te Roosendaal. 

Sergius 

Reizende tentoonstelling „de 
Daensistische beweging" te Gent 

Die avond ontmoette Van Diest 
een andere vrouw. Zij zou zijn 
minnares worden. Zijn gemakke
lijk leven werd nu boeiend. Hen-
riette, zijn vrouw, was een sieraad, 
een beeld onder een stolp. Betty, 
zijn vriendin, was vlees, dierlijk, 
mens. Uiteraard zullen sommige 
lezers bedenkingen maken bij de 
beschrijving van de lijfelijke aktivi-
teiten tussen Alfred en Betty. 
Maar tegelijktijd wordt de schuld
vraag gesteld. Onverschilligheid 
maakt veel los bij mensen die als 
mens willen leven. 
Wanneer Alfred zwemt in zijn ge
luk aanvaardt Betty een job in 
Amerika. Kort daarna ontwaakt 
van Diest in een ziekenhuiskamer: 
hartinfarct en... pacemaker. 
Het verhaal wordt dan een flash
back. De gevoelens van de hoofd
persoon worden uiteengerafeld. 
Hij wordt gekonfronteerd met le
ven met een pacemaker. 
Betty's terugkeer brengt geen 
soelaas. Leven als vroeger is niet 
meer mogelijk. Bovendien is Hen-
rlette een andere vrouw gewor
den. Zij beheerst de situatie, ziet 
klaar in het verleden. Zij is de 
dominerende, beredderende 

vrouw die niet aan haar prestige 
laat tornen. Alfred is een robot en 
Betty een meegaande, machtelo
ze vriendin geworden. Henriette 
heeft Betty overigens uit Amerika 
laten overkomen... 
De koele zakelijkheid van Henriet-
te leidt uiteindelijk naar de dramati
sche ontknoping. Alfred, heen en 
weer geslingerd tussen vrouw en 
minnares, schiet een kogel door 
zijn pacemaker. 
Het verhaal symbolizeert levens-

Het Daensmuseum en Archief van 
de Vlaamse Sociale Strijd te Aalst 
heeft in samenwerking met de 
Werkgroep voor Historisch On
derzoek van het Priester Daens-
fonds een reizende tentoonstel

ling in mekaar getimmerd die op 
dit ogenblik te Gent te kijk staat. 
De tentoonstelling (opgesteld zo'n 
110 lopende meter) biedt heel 
wat: 178 foto's, tijdsdokumenten, 
vaandels, affiches, portretten, te-

Het enig gemaakte borstbeeld van priester Daens, niet te zien op de ten-
toonstelling, want het is nog steeds zoek^ 

keningen, kalenders, enz... Door 
informatieve panelen wordt ge
tracht een beeld te schetsen van 
het ontstaan, de geschiedenis en 
de ontwikkeling van de daensisti
sche beweging. Maar de tentoon
stelling biedt nog veel meer. In een 
inleidend hoofdstuk tracht men 
een beeld te geven van diverse 
aspekten van het maatschappelijk 
leven die een Invloed hebben uit
geoefend op het ontstaan van het 
programma, de werking en de 
evolutie van de daensistische be
weging. De tentoonstelling tracht 
ook af te rekenen met de mytevor-
ming en de verkeerde ideeën over 
„het daensisme" die op dit ogen
blik een beetje gemeengoed ge
worden zijn. Daarom wordt in de 
tentoonstelling veel aandacht be
steed aan het ontstaan van de 
beweging, haar programma, de 
regionale spreiding (praktisch heel 
Vlaanderen), de interne tegenstel
lingen en de faktoren die tot haar 
verdwijning hebben geleid. Zo 
wordt b.v. steeds gesproken over 
daensistische beweging i.p.v over 
„daensisme" — een term die te 
eng is en te veel gebonden aan 
een bepaalde figuur — terwijl 
meestal de term „demokraten" 
wordt gebruikt zoals de „daensis-
ten" zichzelf noemden. 
De tentoonstelling steunt op het 
meest recente wetenschappelijk 
onderzoek. 

Bij de tentoonstelling hoort een 
vlot leesbare maar zeer degelijke 
catalogus van ± 120 blz„ geïllus
treerd met een 45-tal foto's en 
kaarten, waarin naast de lopende 
tekst (het grootste gedeelte) de 

verschillende stukken uit de ten
toonstelling uitgebreid worden be
sproken. Achteraan in de catalo
gus werd naast de bibliografie een 
verklarende lijst opgenomen van 
een aantal gebruikte historische 
begrippen (Meervoudig Alge
meen Stemrecht poll, karter, In
dustriële Revolutie, enz_J. 

Het maakt het werk, In feite het 
eerste algemeen overzicht over 
dat onderwerp, zeer interessant 
voor het onderwijs en voor de 
bezoeker die met met alle in de ge
schiedschrijving gehanteerde ter
men vertrouwd is. 

Er werden ook werkschriften sa
mengesteld voor de hogere en 
lagere cyclus van het middelbaar 
onderwijs. Kortom deze reizende 
tentoonstelling is de moeite waard 
om bekeken te worden, wij raden 
^e onze lezers ten zeerste aan! 
Wie ze in zijn stad of gemeente wil 
organizeren neemt best kontakt 
op met Reinhoud D'Haese, wnd. 
konservator van het Daensmu
seum en Archief, Kapelstraat 17 te 
9300 Aalst (053-77.06.84). 

Te Gent loopt de tentoonstelling In 
het Centrum voor Kunst en Kui
tuur, St-Pletersalxjij op het St -
Pietersplein tot 29 november van 
10 tot 12 u. 30 en van 14 tot 18 u. 
In de Daensstad, Aalst is de ten
toonstelling te gast in het Oud-
Hospltaal op de Oude Vismarkt 
van 8 tot en met 31 januari 1982. 
Volledigheidshalve dient er aan 
toegevoegd dat de tentoonstelling 
financieel gesteund wordt door de 
provinae Oost-Vlaanderen en de 
stad Aalst 
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Nagenoeg failliet 
In Nederland begint men er zich geleidelijk aan rekenschap van te 
geven: het betaald voetbal, of beter het beroepsvoetbal, is nagenoeg 
failliet De logische konklusie — maar die wordt in de bestuurs
kamers van voetbalklubs slechts hoogst uitzonderlijk getrokken — is 
dat beroepsvoetbal eigenlijk niet leefbaar is in Nederland. En in Bel
gië uiteraard ook niet Maar bij ons zet men er doorgaans nog jaren 
méér over om „openlijk" tot dezelfde bevindingen te komen. De schijn 
is bedrieglijk. Uiterlijk floreert ons voetbal als nooit tevoren. De Rode 
Duivels „verdedigen' zichzelf in Spanje vast tot in de tweede ronde 
van de eindbeurt om het wereldkampioenschap. Vier Belgische 
ploegen in de derde ronde van de Europacups: het kan niet op . 

Men vergeet evenwel dat deze 
medailles hun keerzijde hebben. 
Er wordt een opwaartse spiraal 
van toegangsprijzen, winstpre-
nnies en transfersommen In bewe
ging gebracht die uiteindelijk tot 
de neergang moeten lelden. Clubs 
als Lokeren, Club Brugge (jaja), 
Anderlecht en Standard maken 
hun budget op in funktie van te 
verwachten Europacupinkomsten. 
De minste sportieve tegenslag 
legt hun een financiële strop om 
de hals. Hun opportunistische in
stelling maakt supporters tijdelijk 
blind voor minderwaardig spel om
wille van de... gunstige resultaten. 
Maar dit verschijnsel is slechts 
van tijdelijke aard en wij geloven 
vast dat ons topvoetbal zich mo
menteel in deze faze van een 
mogelijke fatale ontwikkeling be
vindt Wie zondag AA Gent— 
Standard heeft gezien kan zich 
onmogelijk nog langer met de hui
dige gang van zaken verzoenen. 
Het spel was beschamend en cy
nisch tegelijkertijd. Geen klubbe-
stuurder, want zij zijn de hoofdver
antwoordelijken, geen trainer en 
geen speler die zich nog om de 
betalende toeschouwer bekom
mert. Er was voor ons wel degelijk 
één groot verschil met wat vorig 
seizoen als de kwalijke uitwas van 
resultaatvoetbal, het Ivic-systeem, 
werd omschreven. Anderlecht 
speelde (en speelt nog) geregeld 
slecht AA Gent en Standard 
speelden zondag echter NIET. Zij 
vertikten het zelfs SLECHT te 
voetballen. Zij verzaakten zelfs de 
counter. Zij dreven het sportief 
nihilisme naar een absolute top. 
Eigenlijk was de bal er teveel aan. 
Niemand voelde enige behoefte 
daarmee wat dan ook aan te van
gen. 

De heren, en inzender de Lulke-
naars, leefden enkel op wanneer 
scheidsrechterlijke beslissingen 
— hoe gerechtvaardigd ook — 
konden worden aangevochten. 
Maar deze gesel, waar tegen alge
meen veel te weinig wordt onder
nomen, teistert ons voetbal al en
kele jaren. 
Ook AA Gent met zijn ronduit 
schitterend supporterslegioen, liet 
het terdege afweten. Een leiders-
ploeg met Europese aspiraties 
heeft niet het recht voor eigen 
volk zo passief te voetballen. Al de 
teorieën van Robert Goethals ten 
spijt Over Standard kunnen we 
nog korter zijn: deze klub die al ja
ren hunkert naar een kampioensti
tel wordt momenteel geleid door 
een trainer die niet langer in staat 
is de wezenlijke aspekten van de 
voetbalsport van elkaar te onder
scheiden. Hij aanziet de journalis
ten voor idioten en de betalende 
toeschouwer minacht hij openlijk. 
De huidige Raymond Goethals, 
daarin geruggesteund door een 
voor zware Inspanningen beduch

te Arie Haan, is op zijn zachtst uit
gedrukt een bedreiging voor de 
verdere ontwikkeling van ons 
voetbal. Aan... zijn Standard kan 
men zich zelfs niet meer ergeren. 
Wij hebben deze brede bocht 
langs AA Gent—Standard opzet
telijk genomen. Zij is naar ons 
gevoelen kenschetsend voor de 
evolutie van totaalvoetbal naar ab
soluut resultaatvoetbal. Het Ne
derlands voetbal is ons op die weg 
voorgegaan. 

Beroepsvoetbal schept niet enkel 
boekhoudkundige problemen. Het 
vreet in op de moraal van het spel. 

Alles wordt herleid tot winst en 
verlies, tot (te weinig) inkomsten 
en (te hoge) uitgaven. De toe
schouwer wordt afgeroomd. Al

hoewel de erg geringe belangstel
ling voor de middenweekse speel
dag van 11 november misschien 
enkele ogen zal hebben geopend. 
De door de taktische tucht en de 
fysieke krachtsontplooiing in zijn 
mogelijkheden geremde talent
voetballer wordt herleid tot een 
doodgewone loon-voetballer. 
Het proces was in Nederland, 
eens goed op gang gekomen, on
omkeerbaar. Bij ons hoeft het niet 
noodzakelijk op dezelfde wijze te 
verlopen. Maar we zitten wel al 
een heel eind op de slechte weg. 
Veel tweesprongen zijn er niet 
meer voor het fatale punt wordt 
bereikt 
Misschien kunnen we eens te 
rade gaan bij de Britse voetbalpro
fessoren die hun bedrijf nieuw 
leven willen Inspuiten met een 
ander puntensysteem. Drie pun
ten voor een overwinning en 
slechts één voor een gelijk spel. 
Maak een soortgelijke „verreke
ning" op onze rangschikking en ze 
ziet er op slag helemaal anders uit 
De Engelsen produceren al lang 
niet meer het beste voetbal ter 
wereld maar zij proberen wel in te 
grijpen in nefaste ontwikkelingen. 
Een niet geringe verdienste. 

Verrijzenis 

Leon Schots heeft de 398te inter
nationale veldloop van Hannuit ge
wonnen. Daarmee heeft de ranke, 
rijzige Limburger zichzelf en de 
atletieksport een grote dienst be
wezen. Leon Schots was voorbe
stemd om Miei Puttemans en Ka-
reltje Lismont op te volgen. Zijn 
aanleg was veelzijdig. Op de sin-
telbaan zette hij tijden neer die 
internationale klasse lieten ver
moeden. In het veld was hij bijwij
len ongenaakbaar Hij werd zelfs 
ooit wereldkampioen cross 
country. Normaliter zou Leon vo
rig jaar in Moskou de hoogste piek 
in zijn carrière hebben moeten 
halen. Een finaleplaats over de 
lange afstand zat er zeker in en 
misschien zelfs ,meer Het verliep 
anders. Na de winter 79-'80 begon 
Leon te sukkelen met de Achilles
pees. Diverse behandelingen 
brachten geen beterschap. Hij 
diende forfait te geven voor de 
Olympische Spelen en ingewijden 
namen stilzwijgend aan dat 
Schots een streep onderzijn kxip-
baan zou mogen trekken. 

Leon Schots, een eerder stille 
atleet die nooit de publiciteit heeft 
opgezocht, legde zich niet neer bij 
die beklemmende vooruitzichten. 

Na een heelkundige ingreep werk
te hij maandenlang geduldig in 
stilte aan een mogelijke come
back. In die tijd heeft ook hij 
ervaren — dat bleek duidelijk uit 
zijn reakties na afloop van de 
cross te Hannuit — hoe relatief de 
sportroem wel is. Leon Schots 
heeft de eenzame strijd met zich

zelf gewonnen en de twijfels even
wel met glans overwonnen. Daar
mee belichtte hij ook de aantrek
kelijkste en meest waardevolle zij
de van de sportbeoefening. 
Schots weer aan de top van de 
nationale veldlooppyramide? Een 
tegelijk bemoedigend en beangsti
gend verschijnsel. Bemoedigend 
omdat een over al zijn mogelijkhe
den beschikkende Schots een at
leet is met internationale allure. 
Schots verhoogt in binnen- en 
buitenland de spektakelwaarde 
van het veldlopen. Beangstigend 
omdat de „echte" Schots normali
ter weinig tegenstand heeft te 
duchten in eigen land. Dat bleek 
onder meer uit reakties van trai
ners na afloop van de cross te 
Hannuit Eén hunner meende 
openlijk zijn twijfels kenbaar te 
moeten maken omtrent de presta
tie van Schots. Het getuigt van de 
bedenkelijke mentaliteit die vaak 
onder topsporters en hun begelei
ders heerst Zij gunnen elkaar het 
licht in de ogen niet omdat presta
ties in deze tijden onmiddellijk in 
klinkende munt (de startgelden) 
worden vertaald. En méér voor de 
ene is synoniem van minder voor 
de andere. Maar daaraan kan en 
mag Leon Schots zich uiteraard 
niet storen. Te Hannuit bewezen 
hij en andere atleten dat een veld
loop met een behoorlijke bezetting 
nog sport van de bovenste plank 
kan bieden. Er kondigt zich overi
gens een nieuwe lichting aan: Ach
ten en Daenens, respektievelijk 
zesde en zevende, waren er te 
Hannuit de kopstukken van. 

Een dubbel bewijs 
Tegenover de turnsport bestaan 
in onze sportwereld misverstan
den. Foute opvattingen die 
krachtig weerstand bieden aan 
de tand des tijds. Al jaren gelooft 
men dat er in Vlaanderen geen 
„echte" belangstelling bestaat 
voor de turnsport De komst van 
Nadia Comaneci en haar landge
noten heeft het tegenovergestel
de bewezen. Het publiek liep 
storm wanneer de Roemeense 
kampioenen hun kunsten — hoe 
kan je het anders noemen — 
vertoonden. Drama van de natio
nale turnsport is dat zij op zo'n 
laag niveau wordt bedreven. 
Onze turners en turnsters zijn 
zeker niet van aanleg gespeend. 
Maar hun begeleiding en de kon
tekst — de versnippering in el
kaar bestrijdende turnzuilen (in 
dit land kun je katoliek, liberaal 
en socialistisch turnen-) — 
waarbinnen zij hun sport beoefe
nen laat veel te wensen over. 
Anderzijds heeft Nadia Comane
ci bewezen dat zij met de jaren 

— het kind werd eerst meisje en 
nu ook vrouw — niet minder 
goed is gaan turnen. Integendeel. 
Naar ons gevoel ligt er nu meer 
evenwicht en meer charme in 
haar oefeningen. Het is een gru
welijk en door het Oostblok op
zettelijk in het leven geroepen 
misverstand dat enkel kinderen-
met-nog-een-luier-aan behoorlijk 
kunnen presteren op de even-
wichtsbalk en de brug met de 
ongelijke leggers. Het volstaat 
dat de helaas door de Oostblok
landen geregeerde internationale 
turnfederatie leeftijdsgrenzen 
voorschrijft opdat het tegenover
gestelde zou worden bewezen. 
Maar zover komt het natuurlijk 
niet De landen achter het gordijn 
opteren voor internationaal kleu
ter- en peuterturnen omdat men 
in het Westen gelukkig nog enig 
etisch bezwaar opbrengt tegen
over deze onterende praktijken. 
En de volksdemokratieën be
heersen toch zo graag de inter
nationale kompetities. 
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ZóhoorflKf 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder nnooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen, 
in onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma roHuikkasten alleen al Is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem 
Tel. 031/55.75.51 (10 I.) - Telex: 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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\Jlaams Nationaal l/l/eekblad ^r:^. 

in de Volksunie 
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Van kandidaten 
en voorkeurstemmen 
Het is natuurlijk niet doenbaar in ons blad de voorkeurstemmen van alle VU-
kandidaten te brengen. In de voorbije dagen hebben heelwat kranten 
(doorgaans op hun regionale pagina's) dat gedaan, ook in onze rubriek Wij in 
de Volksunie kan men persoonlijke uitslagen lezen, daarvoor hangt de 
redaktie volledig van de plaatselijke medewerkers af. 
Toch zullen wij trachten hier de voorkeurstemmen van onze verkozenen (in 
vetjes) te vergelijken met hun score van december 1978, merkwaardige uitsla
gen van niet verkozenen weerhielden eveneens de aandacht 

In de provincie Antwerpen, arr Ant- 20857 naamstemmen tegen 13866 in 
werpen Hugo Schiltz 23627 dn 7 8 
18301), André De Beul 1239 Cm 7 8 
995), Oktaaf Meyntjes 1 239, de lijst
duwer Bart Vandermoere haalde een 
opmerkelijk resultaat 5551 voorkeur
stemmen Op de senaatslijst verbeter
de Hektor De Bruyne zijn score tot 
9671 tegen 6421 Dirk Stappaerts, de 
VU-burgemeester van Borgerhout 
haalde 3876 stemmen tegen 912 op 
de kamerhjst in 1978 In het arrondisse
ment Mechelen kreeg Joos Somers 
5381 rode bolletjes achter zijn naam 
(tegen 3744 bij de vonge keer) De 
oud VU-burgemeester van Nijlen Lode 
Van Dessel haalde op de tweede 
plaats 4 324 voorkeurstemmen Op de 
senaatslijst (Mechelen-TumhouO 
steeg Wim Jorissen van 11 411 in 
1978 naar 13 072 op 8 november II, de 
tweede verkozene Jef Thijs kreeg 
2.278 voorkeurstemmen In het arr 
Turnhout haalde Jo Belmans 5593 
voorkeurstemmen (4883 in 78) 
In Brabant, arr Brussel-Halle-Vilvoorde 
kk)m VU-voorzitter Vic Anciaux tot 
15 319 voorkeurstemmen tegen 
10.930 in 7 8 Jef Valkeniers die in 
1978 met 12870 stemmen reeds vnj 
hoog gekwoteerd stond steeg tot 
13 465 en de derde man Daan Vervaet 
kreeg er 2 094 achter zijn naam Op de 
VU-senaatslijst trok Bob Maes zich op 
tot 6318 voorkeurstemmen (5837 in 
1978) en Paul Peeters werd verkozen 
met 7121 naamstemmen dn 78 waren 
er dat 5919) De derde man op deze 
lijst, prof Jef De Ridder uit Dilbeek, 
haaMe de met onaardige score van 
3.877 
In het arr Leuven steeg Willy Kuijpers 
van 7256 naar 13294 voorkeurstem
men terwijl Rob Vandezande er op de 
senaatslijst 5742 achter zijn naam 
schreef (4076 in 78) 
In de provincie Limburg is het Jaak 
Gabriels die hoge ogen gooit In het 
arr Tongeren-Maaseik klimt hij op tot 

BTK-projekt „Jeugd en 
inspraak in Vlaanderen" 
Hiermee doen wij een laatste oproep 
om kandidaten te vinden voor ons 
projekt Het betreft hier voornamelijk 
kandidaten, houder van diploma Li
centiaat in de Menswetenschappen. 
Voor de overige funkties zijn er al 
kandidaturen binnengekomen. U 
dient er rekening mee te houden dat 
men reeds al was het maar voor eén 
dag, gestempeld moet hebben, zoniet 
komt men met in aanmerking voor dit 
BTK-projekt dat 12 maanden duurt. 
Schriftelijke kandidaturen met cv. zo 
snel mogelijk naar het Nationaal Se-
kretariaat van de VUJO sturen, ta.v. 
Dirk Van SIchem de Combe, Omwen
telingsstraat 13 te 1000 Brussel. 

78 De tweede kandidaat Johan Sau-
wens haalde er 4742 (3494 in 78) en 
Mia Vandeperre die lijstduwer was 
haalde in het moeilijke Voeren 570 
voorkeurstemmen' 

In het an-. Hasselt klimt Willy Desaeye-
re van 5 062 naar 6 303 naamstemmen, 
terwijl de lijstduwer, oud-kamerlid Jef 
Olaerts, 2444 rode balletjes vergaart 
Op de VU-senaatslijst voor Limburg 
knjgt Rik Vandekerkhove 17.483 voor
keurstemmen, in 1978 waren er dat 
16123 

In het arr C5ent-Eeklo (provincie Oost-
Vlaanderen), klimt Frans Baert van 
5 580 stemmen naar 7192 en Paul Van 
Grembergen van 4 901 tot 7 949 terwijl 
Huguette De Bleecker er 1 319 haalt 
dn 1978 waren er dat 820) Op de se
naatslijst verzamelt Oswald Van Oo-
teghem 9482 naamstemmen (5920 in 
78), Guido Deroo 2.250 tegen 1 403 in 
7 8 
In het arr. Oudenaarde klom Lieven 
Bauwens van 1833 stemmen naar 
2.747 en in het arr Dendermonde wist 
Jules Van Boxelaer er 3518 te verza
melen Op de senaatslijst Dendermon-
de-St-Niklaas kreeg Walter Peeters 
9 423 voorkeurstemmen In het arr St-
Niklaas werd Jan Verniers met 3715 
naamstemmen verkozen terwijl Nelly 
Maes er 5865 achter haar naam liet 

schnjven 
In het arr Aalst steeg Jan Caudron 
van 5158 stemmen in 1978 naar 6937 
op 8 november II Ex-kamerlid Georget
te De Kegel haalde 4700 stemmen 
tegen 3750 in 78 en de Ghislain 
Henderickx uit Lede mocht er 2898 
achter zijn naam schnjven De lijstdu
wer Willy Van Mossevelde veroverde 
1 527 voorkeurstemmen op die kamer-
lijst en 2 388 op de provincieraadslijst 
De VU-senaatslijst voor Aalst-Ouden-
aarde verbeterde zich merkelijk Ger
main De Rouck klom van 5635 naam
stemmen naar 9.454 en de tweede 
kandidaat Jules Hendenckx haalde er 
5 278 Ook in West-Vlaanderen moch
ten mooie resultaten genoteerd wor
den In het arr Brugge-Torhout werd 
Raf Declercq met 4788 naamstem
men verkozen Nele Mollet-Soenen, op 
de tweede plaats, verzamelde 2005 
voorkeurstemmen terwijl Guido Van In 
op de senaatslijst er 6.305 haalde 
(5786 in 78) 
In het arr Kortnjk gaat Franz Van 
Steenkiste met 4886 naamstemmen 
naar de Wetstraat Voor het arr. leper 
kreeg Wemer Claeys 2.374 voorkeur
stemmen (1 897 in 78) en voor beide 
arrondissementen veroverde Michel 
Capoen er 8.160 terwijl hij er de vorige 
keer 5346 haalde 
In het arrondissement Roeselare-Tielt 
klom Lode Van Biervliet van 4.142 
naar 4.529 en werd de populaire bur
gemeester uit Ledegem Firmin De-
busseré met 7 623 naamstemmen op 
de senaatslijst verkozen In het arr 
Oostende-Veurne-Diksmuide verza
melde Julien Desseyn 4790 naam
stemmen en op de senaatslijst kreeg 
Kns Lambert er 6.541 tegen 1.364 op 
de kamerlijst in 78. 

'n Vlaams-nationalist kiest 
'n Vlaams ziekenfonds! 

Met onze Vlaams-nationale 
Mandatarissen sterkere 
Vlaamse Ziekenfondsen! 

Het Vlaams Ziekenfonds 
waar Vlamingen thuis zijn • 
waar Vlaams-nationalisten 
thuishoren! 

Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen, Graaf Gwijde 
van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk. Tel. 056-22.56.98. 

VU-Verkiezingsfonds 

979-1105442-35 
VOLKSUNIE - VERKIEZINGSFONDS 

Barrikadenplein 12 
1000 BRUSSEL 

Totaal vijfde lijst 59Z570fr. 

Zesde lijst 
Naannloos 
A.B., Jabbeke 
Naamloos, Brugge 
M.H., Laken.' 
O.A., Erembodem 
H.V., Vlamertinge 
H.M.-R, Blankenberge 
H. pvba, Brussel 
P.S., Dilbeek 
V.T., Ekeren 
L.B., DIksmuide 
CA., Brussel 
S.-D., Diegem 
V.P., Wervik 
V.D.K., Brussel 
F.V., Brussel 
V.T., Ekeren 
D.S., Wortegem-Petegem — 
J.H., Overijse 
M.L, Mechelen 
VU-Tervuren 
M.V.D.A., Opoeteren 
P.G, Rijmenam 
D.P., Aarstelaar 
M L., leper 
O.V.H., Merelbeke 
D.M., Schoten 
VU-afdeling Wommelgem ... 
F.D., Mortsel 
W.A, Vleteren 
J D., Gent 
VU-afdehng Veurne 
F.D.S, Schilde 
L, Zellik 
D M, Neerharen 
AE, V.N., Wichelen 
M V A , Schoten 
MLD, Gent 
R B D., Ekeren 
W.L, Kortrijk 
A.M, Boom 
E B, Brussel . . . . •• — 
RV.DS, St.-Kwintens-Lennik 
G V H., 's-Gravenvi/ezel 
Naamloos Erpe-Mere 
D V, Gent 
J.C, Ninove 
Naamloos Genk 
A C, Poperinge 
LG., Mortsel 
CM P., 's-Gravenhage 
D Z H, Brugge 
M H, Herenthout 
R.N., St.-Niklaas 
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200 fr 

1 000 f r. 
500 fr 

... 500 f r 

. 1.000 f r. 

. 1.000 f r. 

. 1.000 f r. 

. lOOOfr 

... 250 fr 

... 500 fr 

... 400 f r 
1.000 f r 
500 f r. 

... 500 f r 

.. 500 fr. 
2000 fr 

. lOOOfr 
250 f r 

. lOOOfr 
. 500 fr 

Totaal zesde lijst 734.570 fr 
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in de Antwerpse gemeenteraad 

Kon de bomaanslag te Antwerpen 
vermeden worden? 
De bomaanslag van 20 oktober II. in de 
Hoveniersstraat te Antvi/erpen, die drie 
slachtoffers het leven kostte, v>/erd 
unaniem veroordeeld door de woord
voerders van alle frakties in de Ant
werpse Gemeenteraad. Minder over
eenstemming was er evenwel over de 
verantwoordelijkheid van de Antwerp
se politie, die instaat voor de veiligheid 
van de Antwerpenaars. 
De liberale oppositie meende de be
grijpelijke verontwaardiging van de be
volking over deze afschuwelijke mis
daad demagogisch te moeten uitbuiten 
en hun woordvoerders Grootjans en 
Nutkewlcz stelden een reeks scherpe 
vragen over het optreden van de 
Antwerpse politie, die in gebreke zou 
zijn gebleven. Burgemeester 
Schroyens had nochtans tevoren 
reeds aangetoond dat de Antwerpse 

Arr. Antwerpen 

9de Nacht 
van de Vriendschap 

Feestzaal Apollo „Alpheusdal", F. 
Williotstraat 22 Berchem. Zaterdag 
5 december 1981 om 21 u. Deuren 
20u . 30. Orkest: Music Box. Toe-
gangskaart 150 fr. 

politie de bewakings- en kontroleop-
drachten voor de bescherming van de 
joodse instellingen naar behoren had 
uitgevoerd. 

Aangestipt werd dat de Antwerpse 
politie samenwerkt met een joods ko-
mitee, dat de joodse manifestaties 
meedeelt waarvoor bescherming ge
vraagd word t Hieraan werd steeds 
gevolg gegeven en naar aanleiding van 
de joodse feestdagen werden de vei
ligheidsmaatregelen nog speciaal op
gevoerd. 

Een absolute beveiliging tegen terreur
daden blijkt ongelukkig niet mogelijk te 
zijn. De nu reeds lange lijst van bom
aanslagen In verscheidene Europese 
steden, waartegen de politie meestal 
machteloos staat bewijst di t 

H. de Bruyne (VU) meende dan ook 
dat het niet redelijk was de verant
woordelijkheid van de aanslag af te 
wentelen op de Antwerpse politie, die 
met haar beperkte middelen weinig of 
geen verhaal heeft tegen zulke misda
den. Hij vond dat tegen het terrorisme 
enkel doeltreffend kan opgetreden 
worden zo op nationaal en internatio
naal vlak de nodige maatregelen wor
den getroffen. 

Bij dit debat werd er ook op gewezen 
dat ontslagnemend eerste-minister 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
l i s . (gezondheidsbron, 
wonderbaar in haj r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro-
memen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.03.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enk;el 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (phaiyn-
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

ANTWERPEN 

Eyskens, die eerst schriftelijk het op
treden van de Antwerpse politie had 
geloofd, nadien het nodig vond op een 
speciale perskonferentie kritiek uit te 
oefenen op de getroffen veiligheids
maatregelen. Wel een bedenkelijk ma
neuver om de eigen verantwoordelijk
heid te verdoezelen! 
Wij menen dat hij beter de nodige 
maatregelen had genomen om te zor
gen voor de vergoeding van de vele 
onschuldige slachtoffers, zoals ge
vraagd door VU-fraktlelelder G. Ber
gers. Thans is het wachten op wat de 
nieuwe regering hiervoor misschien 
zal gaan doen! 

P.D.M. 

VU-Ekeren op stap 
De VJK richt op zaterdag 21 novem
ber e.k. een dropping in. Samenkomst 
om 19 u. aan het lokaal „De Boter
ham", Veltwijcklaan 23 te Ekeren. 
Geen onkosten. Inschrijvingen bij Ro
ger Lauryssen en Corry DIerickx, 
Leerhoekslaan 3. Ekeren. Tel.: 
41.23.14. Laarzen meebrengen! 
Ook gaat de VJK-Sint in Ekeren rond 
op 27, 28 en 29 november e.k. Hij zal 
graag bij u thuis een bezoek afleggen. 
Inschrijvingen op hoger genoemd 
adres. 

OCMW MERKSEM 
Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Van 
Aertselaerstraat 29 te Merksem, 
wenst over tv gstan tot de aan
werving van: 
— Kleuterleidster, part-time. 
— Kinderverzorgster, part-time. 
— Gasthuishelpster, part-time. 

De aanvragen voor deze betrek
kingen dienen bij een ter post 
aangetekende zending, gericht 
aan de heer S. Smits, voorzitter 
van het OCMW, uiterlijk op 2 
december 1981 toe te komen. 
Nadere inlichtingen zijn te beko
men bij het personeelsbureau, 
Jaak De Boeckstraat 3-11 te 
Merksem, tel. 45.75.80, toestel 216. 

tAdv. 191) 

OCMW-
Antwerpen 

De plaats van technisch werklei-
der (bouwkunde) wordt open-
verklaard. Ze is toegankelijk 
voor mannelijke en vrouwelijke 
kandidaten. 
De huidige bruto aanvangswed-
de: 42.675 fr. of 43501 fr. per 
maand, naargelang de kandida
ten gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of op haard-
toelage. 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur en een militieattest inleve
ren. 
Zij moeten de leeftijd van 21 jaar 
bereikt hebben uiterlijk op 7-12-
1981 en de leeftijd van 40 jaar niet 
overschreden hebben op 7-12-
1981. Toepassing der wetten van 
3-8-1919, 27-5-1947 en 27-7-1961. 
Diplomavereisten: hogere tech
nische leergang iste graad of 
hoger (bouwkunde). 
De kandidaten zullen onderwor
pen worden aan een vergelij
kend eksamen. 
Inschrijvingsrecht: 120 fr. 
Inschrijvingsformulier, volledige 
voorwaarden en eksamenpro-
gramma te bekomen op de 7de 
Afdeling/Personeelszaken van 
het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Lange 
Gasthuisstraiat 39, Antwerpen 
(tel. 31.09.70 - 32.98.35). 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het Sekretarisiat, 
Lange Gasthuisstraat 33, Antwer
pen uiterlijk op 7-12-1981. 

(Adv. 100) 

NOVEMBER 

14 EDEGEM : Eikenavond met kaasschotel. Inschrijven in Drie Eiken. 
Inr.: VNSE 

14 HOVE: Oostenrijkse avond met de zang- en dansgroep „Orto
laan" uit Wommelgem in zaal van de Rodenbachschool, Onder-
wijsstraat Om 20 u. 30. Inkom: 100 fr. en 70 fr. voor de jeugd. 

16 EDEGEM: F W bezoekt schiWerijententoonstelling in huis Helle-
mans. Om 20 u. Bijeenkomst huis „Hellemans'. 

21 WESTERLO: VU-bal in het parochiecentrum, Boerenkrijglaan met 
het orkest „The Blue Fok". 

21 RIEMST: Leeuwkensoverwinningsbal om 20 u. in zaal Harmonie. 
28 STABROEK: 6de herfstbal om 20 u. in Schuttershof, Stabroek-

Hoevenen. Inkom: 80 fr. 
26 WOMMELGEM: Spreekbeurt door Jef Maton om 20 u. in Den 

Klauwaert 
28 WOMMELGEM: Luisteriiedavond om 20 u. in lokaal Den Klau

waert Inr. VUJO. 
28 WOMMELGEM : Voetbal op ten-ein het Scheersel om 17 u.: Den 

Klauwaert—De Eendracht 

DECEMBER 
5 ANTWERPEN (Arr): 9de Nacht van de Vriendschap in feestzaal 

Apollo „Alpheusdal", F. Williotstraat 22 te Berchem. Om 20 u. 30. 
Orkest The Music Box. Inkom: 150fr. 

J.GERLO 
zonwering - rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 

Aanbevolen huizen 
— Lood-, zink- en rooHngwer-
ken 
— Sanitaire installaties 
— Herstellingen en nieuwlxxjw 

Jan MESTDAGH 
Korte Welvaart 25 
2850 Keerbergen 
Tel. 015-23.38.87. 

Firma EBO-LYBAERT 

Speciaalzaak stereo en Hi-Fi, 
Video en kleuren-TV. 

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.33.33 

ALLE LASWERKEN 
Staaf - aluminium - Z A M A C -
brons - koper - gietijzer 
Haifautomaatlaswerken 1 0 0 % 
fotolas 
nieuw en herstellingen. 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
TeL 031-28.93.14 

Huis MEYNTJENS 
Schilder- en Behangwer-

ken 
Vloerbekleding 

Kruibeeksesteenweg 32, 
2720 Burcht. Tel. 031-
52.74.72. 

iPin^'"°"T. 
TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 
TV- en VIDEO-SPECIALIST 
Tel. 16.34.16. 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 
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TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS. 

M e u b e l m a g a z i j n e n 
DE KLEINE WINST 
te Niel 
Antwerpstroat 164-177 
Sli|lnieubelen + kleinmeubelen 
Cd CIciessenlaan 50-52 
,ille moderne meubelen. 
rel 031 881316 
Meer dan 3 000m2 toonialen 
's Maandags gesloten 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Ga'eri) -de G.ip.iert-. 
Moienslr.nat 45. 9300 A.ilst 
Tei 053-70 32 19 

De Roover-
Vanwesemael 

p.v.b.a. bouwmachines 
Maatschappelijke zetel: 
DIjlestraat 13, 
2850 Keerbergen. 
TeL 015-51.45.40. 
Magazijn: 
Mechelsebaan 52, 2850 
Keerbergen. 
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VU-Groot Tervuren: een overweldigend 
verkiezingssukses 

BRABANT 

In het kanton Leuven, bolwerk van de 
hh. „excellenties" Eyskens en Geens, 
stonden op de VU-lijsten drie mensen 
uit eigen midden. Op de kamerlijst van 
onze zegevierende Willy Kuypers Ceirv 
delijk beloond voor het titanenwerk) 
troKen we op de 8ste plaats Monika 
Bruyiandt aan. Monika, hardwerkend 
lid van het vast bureau van het 
OCMW, kreeg op die toch wel orv 
dankbare plaats niet minder dan 440 
voorkeurstemmen (om een burge
meester te doen blozen)! Schepen van 
Onderwijs, Joris Depré, voerde de 
provincielijst aan. Met 2.020 voorkeur
stemmen wordt onze schepen naar de 
provincieraad gestuurd. Het aantal 
stemmen overtreft de stoutste ver
wachtingen, wat bewijst dat inzet uit
eindelijk toch beloond wordt! 
Op de senaatslijst ten slotte prijkte op 
de derde plaats onze Vossemse Frans 
Trappeniers, schepen van Leefmilieu 
en Ruimtelijke Ordening. Frans speel
de het klaar achter zijn naam meer 
stemmen te vergaren dan de deelge
meente Vossem kiezers telt Dat de 
populariteit van onze minzame wroeter 
groot is wisten we al. Dat hij op de se
naatslijst met 1.724 stemmen de twee
de plaats zou veroveren hebben we 
niets eens durven verhopen! 
Na de blijdschap om dit reuzensukses 
wordt het werken aan de toekomst 
Onmiddellijk en onversaagd. Met ver
sterkt vertrouwen staan we nu klaar 
om met onze twee schepenen op kop 

naar de gemeenteraacsverkiezingen 
te gaan. 

Eensgezind, vastberaden en met uw 
aller steun werken aan onze toekomst 
aan de dag van morgen. 

De Volksunie Tervuren-Duisburg-Vos
sem dankt hierbij al diegenen die door 

hun massale steun aan onze kandida
ten de Volksunie hebben weten te 
versterken. Die door hun steun er 
hebben voor gezorgd dat er terug een 
toekomst is voor onze kinderen, voor 
Vlaanderen. VU-groot Tervuren, dankt 
jullie van ganser harte. 

Rons 

DE BRUSSELPOORT 

Boek- en dagbladhandel 
Brusselstraat 45-47, HALLE 
Tel. 02-356.85.78 

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U. 
DAGBLADEN - T IJDSCHRIFTEN - R O O K W A R E N 
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN 

NOVEMBER 

14 OILBEEK: VU-najaarseetmaal in het Roelandsvekicentrum vanaf 
18 uur. Ook op 15/11 van 11 u. 30 tot 20 u. 

20 LEUVEN: Dia-avond „Een volk zoekt zelfbestuur" en „Schatplich
tig Vlaanderen" met kommentaar door Maurits van Haegendoren. 
Om 20 u. in de Vlaamse Leergangen (naast Stadhuis). Inr. 
Davidsfonds. 

27 LEUVEN (ArrJ: An-ondissementsraad om 19 u. in zaal 't Broek, 
Broekstraat 37, te Leuven. Vanaf 21 u. gezellig samenzijn om 
over de verkiezingen na te kaarten. 

Daenskring 
voor Asse 

't Leeuwken in je bus! 
Diegene die 't Leeuwken, leden- en 
sympatizantenblad van VUJO-arr. Leu
ven, met nieuws over de arr. en plaat
selijke Volksuniejongerenwerking, wil
len ontvangen kunnen dit door het 
sturen van een bankje van 50 fr Naar: 
Garda Hermans, Halvestraat 8 bus 7, 
3000 Leuven, of storting op rekening
nummer- 431-0071521-02. 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

schilderijen 
lustrerie 

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

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

kleinmeubelen 1 
geschenkartikelen 

Zaakvoerder 

Staf Kiesekoms 
Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Friese zoen 
Herman Verheirstraeten, se-
kretaris van Europa-parle-
mentslid Jaak Vandemeule-
broucke, heeft in septennber 
II. een brief geschreven, in het 
Nederlands nemen wij aan, 
naar het sekretariaat van de 
„Fryske Nasjonale Partij". Hij 
besloot deze brief met de 
volgende zin: „Ik bin yn heech 
tempo aan it studearjen aant 
u in Fryske brief te skrinwe!" 
Het partijblad „Frijbütser" 
brengt dit gebaar ter kennis 
van zijn lezers met de waar
derende kommentaar „noch 
gjin tsien, mar alfêst in tut fan 
é juffer" (nog geen tien op 
tien, maar alvast een zoen 
van juffrouw)... 

Op dinsdag 24 november wordt te 
Asse een informatievergadering ge
houden, ingericht door het Davids
fonds, in samenwerking met het Pries
ter Daensfonds. 

Voorzitter Luc Delafortrie zal er spre
ken over de Daensistische t>eweging 
en de werking van het Priester Daens
fonds. Eugeen Van Den Broeck zal 
handelen over Daensistische figuren 
uit het Pajottenland. 

Meteen wordt de Daensknng - Groot 
Asse opgericht 

De vergadering heeft plaats om 20 u. 
in het bovenzaaltje van „Canteclaer" 
op de markt te Asse. 

Nog af te halen 
prijzen 
Volksunieafdeling, Bertem, LeefdaaL 
Koriaeek-Dijle. 

Uitslag tombolatrekking 6-11-81. 
Nog niet afgehaalde winnende num-
nrwrs; 
3451 3588370940904006^43284340 
4381 4386 4392 4396 4461. 

De prijnMinnaars gotovon konlakt op 
te nemen met: R. van der Doncfct 
Corbielaan 29 te Bertem, tel 016-
48^13 (na 13 uJ. 

11 november te Leuven 

Voor de 4de maal na WO II kwamen een paar honderd Vlaams-nationalisten te 
Heverlee (Leuven) op 11 november 1981 bij mekaar om op initiatief van VOS-
VVVG en Broederband het „Nooit meer oorlog!" en „Zelfbestuur" van de Fron-
ters te herdenken. 
Op de foto VOS-voorzitter Louis Vandersijpen en VU-afdelingsvoorzitter Frans 
Verhoeven bij de kransneerlegging. 

P of d He man Ve duyn p of d Od el Van Paemei samen met enkele Leuven
se gemeenteraadsleden Frans Vanden Eynde, Guido De Paepe, senator Rob 
Vandezande, kamerlid Willy Kuijpers en VVVG-voorzitter Jos Goossens rond het 
gesneuvelden-gedenkteken tijdens het zingen van „Het Gebed voor het Vader
land" en „Vaarwel mijn Broeder". 

• Werkloze B2-A3 elektronika-
mechanicus zoekt betrekking in 
westen van Brabant of Brussel
se. Voor inlichtingen zich wen
den tot volksv. dr J. Valkeniers, 
tel. 569.16.04. 

• Dame uit Brussel zoekt be
trekking als onderhoudskracht of 
in keuken. Voor inlichtingen zich 
wenden tot volksv. dr. J. Valke
niers, tel. 569.16.04. 

D Vrouw (geb. 1949), gehuwd, 
2 kinderen, zoekt dringend werk 
op de lijn Antwerpen-Mechelen-
Brussel. Ervaring als zelfstandige 
kapster en verkoopster. Kontakt 
opnemen nnet Nora Serkeyn-
Tommelein (015*1.08.39). 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eternit 
Hou v\ specia l i te i ten 

M \K1 IF.R 1 1700 ASSE 

-. „KH:t7 Ttmisbestelling 
; _ :n ti? Toonzalen 

STAD AALST 
Een betrdcking van KAPITEIN 
bQ de beroepsafdeling van de 
stedelijke gemengde brandweer
dienst wordt vakant verklaard. 
De voornaamste voorwaarden 
zijn: 
— titularis zijn van minstens de 
graad van beroepslultenant; 
— houder zijn van één van de 
diploma's vermeld in de bijlage 1 
nr. 1 & 2 van het KB. van 
30.07.1972; 
— houder zijn van het brevet 
van kandidaiat beroepsofficier 
en van brandvoorkoming; 
— minimum 30 en maximum 
45 jaar oud zijn; 
De uiterste datum voor het indie
nen van de kandidaturen wordt 
vastgesteld op 30 november 1981. 
De fomulieren voor kandida-
tuursteUing alsmede de volledi
ge voorwïwrden, kunnen schrif
telijk of telefonisch aan de perso
neelsdienst, (üapucijnenlaan 63, 
9300 Aalst worden aangevraagd 
(tel. 053-77.11.11, toestel 312). 

(Adv. 188) 

STAD AALST 
Een betrekking van ADJUNKT-
ATTACHÉ, verantwoordelijk 
voor de ekonomische dienst 
(m/vrJ wordt vakant verklaard. 
Diploma's: 
— houder zijn van het passend 
diploma van hoger onderwijs 
van de derde graad (universitair 
niveau). 
De uiterste datum voor het indie
nen van de kandidaturen wordt 
vastgesteld op 30 november 1981. 
Alle nuttige inlichtingen alsme
de de fomulieren voor kandi-
dauurstelling alsmede de volle
dige voorwaarden, kunnen 
schriftelijk of telefonisch aan de 
personeelsdienst, Capucijnen-
laan 63,9300 Aalst worden aange
vraagd (tel. 053-77.11.11, toestel 
312). lAdv. 187) 

19 NOVEMBER 1981 



Wij in de Volksunie m 23 

Opmerkelijke uitslagen Leedse VU-kandidaten 
Graag sluiten wij ons aan bij de kom-
mentaar van het streekblad „De Voor
post" i.v.m. de uitslagen van de Leedse 
kandidaten bij de jongste verkiezingen. 
WIJ citeren. „De Leedse VU-kandida-
ten Jules en Ghislain Hendenckx en 
Lucien Standaert haalden ditmaal op
merkelijke resultaten Hiermee bevesti
gen ZIJ meteen de algemene winst-
trend die hun partij boekte. Maar dat zij 
vaste waarden zijn op de onderschei
den lijsten en dat zij steeds aan popula-
nteit winnen, daar hoeft met meer aan 
getwijfeld te worden" 

Inderdaad de stemmenoogst van de 
Leedse kandidaten is ongewoon hoog. 
Jules behaalde op de 2e plaats op de 
Senaatslijst 5.278 stemmen, hiermee 
zijn stemmenaantal van 1978 met zo
maar eventjes 188 % verhogend. Hij 

komt in de top-10 voor de Senaat in 
Aalst-Oudenaarde-Ronse op de 6e 
plaats. Luk Standaert de nieuwkomer 
in Lede, haalde het meer dan voortref
felijke getal van 577 Jules versterkte 
eveneens zijn greep op de Provincie-
lijst, meteen Willy van Mossevelde 
meetrekkend naar de Provincieraad 

Hij haalde 4.495 stemmen wat bete
kent dat zijn stemmenaantal hier ver
hoogt met meer dan 50 % tegenover 
'78 HIJ komt in de top-10 van de 
provincieraadsleden in het kanton 
Aalst op de 2de plaats, direkt na R Uy-
ttersprot CVP-ex-burgemeester van 
Moorsel. Ghislain Hendenckx, 3de kan
didaat op de Kamerlijst behaalde 2 898 
stemmen, tegenover vonge keer 1 333, 
wat betekent dat hij zijn voorkeurstem
men opgedreven ziet met 117 % en hij 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van de stad Aalst heeft bij het werkliedenpersoneel 
een betrekking opengesteld van brigadier van de keurvak
lieden centrale verwarming. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de Voorzitter van het OCMW, Gast
huisstraat nr. 40,9300 Aalst, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op vrijdag 20 november 1981 ter bestemming te zijn. 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 4-8-1978, genaamd antikri-
siswet, is de opengestelde betrekking toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is 
voorzien. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst (tel. 053-2123.93 - toestel 104). 

(Adv. 1861 

Inhuldiging nieuwe vlag VU-De Pinte-Zevergem 
In volle verkiezingsstrijd werd op 29 oktober II. in De Pinte voor een 
grote schare aanwezigen de nieuwe vlag van de plaatselijke afdeling in
gehuldigd met om. een gelegenheidstoespraak door volksvertegen
woordiger Paul Van Grembergen. Tevens werden de kantonnale 
kandidaten aan het publiek voorgesteld Onze nieuwe vlag deed reeds 
haar eerste publiek optreden in de plaatselijke 11-novemberstoet en had 
natuurlijk veel bekijks na onze prachtige overwinning van zondag 8 no
vember 

PIANO'S 

DE MONTE 
Rechtstreekse invoer van Duitse piano's: 
Zimmerman, Schimmel, Ibach 

Orgels: 
klassiek, ontspanning 

Alle muziekboeken en -instrumenten, als: 
Gitaren, blokfluiten, snaren, toebehoren, enz. 

Direkt uit voorraad! 

FIRMA DE MONTE, 
Korenmarkt 12, 2800 MECHELEN 
Tel. 015-41.53.52. 

Adv 356 

in de top-10 lijst voor het arrondisse
ment Aalst-Oudenaarde op de lOde 
plaats komt 

Verder rekenend, moeten wij tot het 
verbluffend besluit komen dat Groot-
Lede op de (jrovincielijsten voor onge
veer 33 % gemiddeld VU heeft ge
stemd, dat klem Lede naar de 40 % 
gaat en na een „steekproef' is bewe
zen dat Wanzele dat getal zelfs ruim 
overtreft 

Toch wel opmerkelijke resultaten i 
De VU-afdeling van Lede dankt dan 
ook allen die geholpen hebben om die 
uitzonderlijke resultaten te bekomen 
en dankt uiteraard de kiezers, die de 
Leedse kandidaten zo massaal hun 
vertrouwen hebben geschonken. 

vu-Lede 

OOST-VLMNDEREN 
NOVEMBER 

20 BELSELE: Voordrachtavond door dr Maunts Coppieters over 
het tema „De vredesgedachte in de Vlaamse Beweging" Om 
20 uur in het oud-gemeentehuis Org.- WJL lAm. het VerlxJnd van 
Vlaamse Oud-Stnjders. 

21 LEBBEKE: Jaarlijks VU-bal van de VU-afdelingen van Groot-Leb-
beke 

21 ST.-GILLIS-WAAS: VU-overwinningsbal in zaal „Saleghem" 
(deelgemeente Meerdonk). Kaarten te bekomen bij de bestuurs
leden. 

28 GENT-MUIDE: Feest ter gelegenheid van 5-jarig bestaan Vlenng 
5-jarig bestaan van het blad „'t Weetje van de Muide" Voor de 
kaas- en wijnavond inschr bij S De Fleurquin of Jeanine Dick 
Om 20 u. in de parochiale feestzaal Heilig Kerst St-Salvatorstraat 
te Gent 

DECEMBER 
5 AALST (ArrJ: Overwin'ningsbal met het orkest Stan Philips In de 

Keizershalle, te Aalst 

In memoriam, 

Lode van der Kinderen, 
bouwer van de nieuwe IJzertoren. 
Op zondagmorgen 8 november over
leed In de Sint-Annakllniek te Beve-
ren de heer Lode van der Kinderen. 
Lode werd geboren te Bazel op 18 
maart 190Z 

Reeds vlug bouwde hij het bedrijf 
van zijn vader uit tot een bloeiende 
bouwonderneming, die In het Waas
land veel faam genoot 

Naast zijn zakelijke carrière heeft 
Lode van der Kinderen ook een be
langrijk aandeel gehad in de uitbouw 
van de Vlaamse Beweging. Samen 
met wijlen Jozef van Royen heeft hij 
zich ingezet voor de groei van de 
Vlaamse Toeristenbond in het Waas
land. 

Met het rechtvaardigheidsgevoel 
hem eigen werd Lode lid van het VNV 
tijdens de vooroorlogse jaren, zich 

bekommerend om zijn dierbaar volk 
en land. 

Toen tijdens de oorlogsjaren de 
dienstdoende burgemeester over
leed werd aan Lode gevraagd het 
burgemeesterschap waar te nemen. 
Hij aanvaardde het aanbod in het 
volle besef zijn dorpsgenoten te 
steunen in deze moeilijke tijden en 
hen te behoeden voor een Duits 
militair bestuur. Amedee Verbruggen 
werd eerste schepen. Ondanks zijn 
idealisme en inzet bleef hij niet ge
spaard van de Belgische repressie. 
Zijn vrouw en hij werden zwaar ver
oordeeld. 
Na zijn vrijlating uit het kamp te 
Lokeren nam Lode opnieuw het initia
tief in handen en werkte aan de 
heropbouw van zijn bedrijf. Als over
tuigd Vlaamsnationalist werd hem de 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de Stad Aalst 
heeft de hiernavolgende funkties opengesteld 

— 1 geneesheer-specialist in de ortopedie 
— 1 geneesheer-specialist in de interne geneeskun

de 
— 1 geneesheer-specialist in de interne geneeskun

de met specializatie gastro-entrologie 
— 1 geneesheer-specialist in de interne geneeskun

de met specializatie cardiologie 
— 1 geneesheer-specialist in de neurologie 
— 1 geneesheer-specialist in de pneumologie 
— 1 klinisch bioloog 
— 1 geneesheer-specialist in de dermatologie. 

De kandidaturen moeten bi) ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de Voorzitter van het O C M W , 
Gasthuisstraat 40, 9300 AALST, en dienen met de bewijs
stukken uiterlijk vóór zaterdag 28 november 1981 ter be
stemming te zijn. 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 04 081978, genaamd anti-
knsiswet, zijn de opengestelde funkties toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzi) het uitdrukkelijk anders is 
voorzien 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen 
(TeL 053-21.2393 - binnenpost 112) (Adv. 1931 

bouw van de IJzertoren toever
trouwd. 

Na het overlijden van zijn vrouw 
leidde Lode een eerder teruggetrok
ken bestaan. Voor de VU-afdeling uit 
zijn gemeente bleef hij echter een 
daadwerkelijke steun. 
In 1974 gaf Lode van der Kinderen 
zijn leidende funktie in „Bouwbedrijf 
L van der Kinderen" volledig op, om 
zijn laatste jaren door te brengen te 
Kruibeke. 
De uitvaartplechtigheid had plaats 
op zaterdag 14 november in de paro
chiekerk van Bazel. 
De afdelingen Kruibeke en Bazel 
betuigen nogmaals hun medeleven 
met de nabestaanden, ook de redak-
tie van ons weekblad sluit zich daar
bij aan. 

Fons VAN RAEMDONCK 

Jeugdboekenbeurs 
met prondelmarkt 
te Gent 
Dr Goossenaertsknng van Gent orga-
nizeert in samenwerking met het VNJ 
een Jeugdboekenbeurs met prondel
markt in het Vlaams Huis „Roeland" te 
Gent 
Data van de aktiviteiten vrijdag 27-11 
van 20 tot 22u . zaterdag 28-11 van 10 
tot 22 u, zondag 29-11 van 10 tot 17 u 

ZO€KaC3€ 

VU-Gent-Muide 
5 jaar! 
Volksunie Gent-Muide organizeert op 
28 november 1981 een feest ter gele
genheid van haar vijfjarig bestaan, 
tevens wordt het vijfjang bestaan ge
vierd van het blad „'t Weetje van de 
Muide" Voor de kaas- en wijnavond 
kan je inschrijven bij Jeanine Dick, 
Serafijnstraat 24, 9000 Gent of bij 
Simonne De Fleurquin. Sleepstraat 
143, 9000 Gent Diezelfde avond gaat 
ook de trekking door van onze reuzen-
tombola De avond gaat door op 26 no
vember e k om 20 u m de parochiale 
feestzaal Heilig Kerst St-Salvator
straat te Gent 

VU-overwinningsbal 
te Aalst 
Het arrondissement Aalst organi
zeert (terechtO een groots over-
winningsbal Het gaat door op 
zaterdag 5 december in de Kei-
zershallen op het Keizerlijk Plein 
te Aalst 
Het muzikale gedeelte js in han
den van het orkest Sfan Philips 
dn Brabant pas verkozen als pro
vincieraadslid!) 

GROOT-GENT: 

• Jongeman, 26 jaar, metser van 
tjeroep, zoekt een betrekking Is 
bereid alle werk te doen 

• Een 23-jarige dame, tweetali
ge steno-daktylo, diploma sekre-
tanaat A2, zoekt andere tietrek-
king 

• Een 36-jange magazijnier-t)e-
diende zoekt werk wegens slui
ting bedrijf op 31 decemt)er 
1981 Werkte 10 jaar als elektn-
cien-installateur en nu 13 jaar 
waarvan 5 jaar als chef-magazij-
nier Is in het bezit van een 
rijbewijs B 

• Een 45-iange scheikundige A2 
industnele chemie en 81 kunst
stoffen werkloos vanaf 31 januan 
1982 wegens gebrek aan bestel
lingen bij huidige werkgever, 
zoekt passende betrekking 

• Een 18-jange dame, beroep 
bediende, met een kwalifikatiege-
tuigschrift vervolmakingsjaar kle
ding, zoekt een betrekking als 
verkoopster Voor inlichtingen 
zich wenden senator O Van 
Ooteghem, Armand Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge, tel 
091-307287 
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Zijn er nog dwarsliggers? 
In apnl 1968 kon „De Standaard" 
onder de titel Tegenstroom nog 
een vnj lang overzicht publiceren 
van tegendraadse kantons Het 
ging over kantons waar de kiezers 
gestemd hadden tegen de alge
mene draad in Wij hebben na de 
verkiezingen van 8 november II, 
en alleen voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, een 
kleine speurtocht gehouden naar 
zulke kantons Ze zijn er nog, maar 
veel minder talri]k 
Als algemene strekkingen hebben 
WIJ uit de voorbije verkiezingen 
menen te mogen onthouden 
— vooruitgang van VU 
— vooruitgang van PVV 
— achteruitgang van CVP 
— status-quo van SP 
— status-quo van Vlaams Blok 
— verschijning of groei van Aga-
lev 
Alle kantons die op enig punt van 
dit stereotype beeld afwijken, noe
men WIJ in dit verband tegen
draads 
Als status-quo hebben wij een 
ruimte van 2 % beschouwd, an

ders gezegd van — 1 % tot 
-1-1 % 
Wat hoger of lager ligt beschou
wen WIJ met meer als ongewijzigd 
• Het verschijnsel Agaiev is zo 
algemeen dat er geen enkel 
Vlaams kanton aan ontsnapt 
• De CVP kan weinig balsem op 
haar wonden leggen Daar zorgt 
het eigenzinnige Kruishoutem 
(Oostvlaams heuvelland) voor 
met een vooruitgang van 42 % 
• In ditzelfde Kruishoutem liep 
anderzijds de PVV een blauwtje 
op ZIJ ging er achteruit met 8,3 % 
Ook in Ronse ging zij achteruit 
weliswaar met slechts 0,1 % 
• Het Vlaams Blok loopt op en
kele plaatsen iets verder uit dan 
de overeengekomen 2 % In de 
kantons Antwerpen en Temse 
neemt het toe met 1,1 % 
Daar staat tegenover een daling 
met precies evenveel in Riemst 
(Limburg), met 1,2 % in Halle en 
zelfs met 1,5 % in Asse (Brabant) 
Deze laatste twee uitslagen zetten 
de verklanngshyptese kracht bij 
volgens welke heel wat Vlaams 

Top 20 
1 Jan Caudron, Aalst 
2 Enk Vandewalle, Izegem 

Jef Vinx, Erps-Kwerps 
4 Anny Lenaerts, Wilrijk 
5 Rik Haelterman, Denderwindeke 
6 Frans Kuijpers, Schilde 
7 Willy Kuijpers, Herent 
8 Paul Cresens, Schaffen 

Achiel Godens, Oostduinkerke 
10 Georges Raes, Ledegem 

Veerie Thijssens, Ekeren 
12 Willy Serpieters, Oostende 

Johan Vancoppenolle, St-Truiden 
Erwin Van Dnessche, St-Kruis 
VU-Assebroek 

16 Gaby Laridon, Diksmuide 
Roos Lemaut-Martens, Geluwe 
Jan Van Dooren, St-Martens-Latem 
M Van Opstal, De Haan 

20 Koen Van Meenen, Heusden 

624 
216 
216 
192 
108 
84 
72 
60 
60 
48 
48 
36 
36 
36 
36 
24 
24 
24 
24 
18 

OCMW 
Brugge 

Verbouwen Huize Minnewater: 
Prof. Sebrechtstraat te Brugge 
Op dinsdag 22 121981 om 11 uur zal er in de vergaderzaal 
van het OCMW, Kartuizennnenstraat 4 te 8000 Brugge 
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van 
partij 6 Centrale verwarming en ventilatie 
Erkenning Dl 7 klas 1 
Termijn 100 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 

— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de 
bestekken, Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brus
sel 

— op het bureau van het OCMW, Kartuizennnenstraat 
4 te 8000 Brugge van 9 tot 12 uur 

— op het studiebureau PVBA Vyncke en Leye (teL 050/ 
31 64 76) van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de pnjs 
van I386fr inclusief BTW en dit na voorafgaandelijke 
overschrijving op rekening nr 000-1175652-12 van het studie
bureau PVBA Vyncke en Leye, Dopheidestraat 6 te 8200 
Brugge 2 

De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openba
re zitting voor de opening afgegeven worden of onder 
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan het OCMW 
Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn vastge
steld in art 26 van het KB van 22.41977 Op de buitenste 
omslag moet vermeld worden „Huize Minnewater partij 6 
Centrale verwarming en ventilatie" 

(Adv. 187) 

Blok-stemmers verleden keer al
leen maar anti-Egmont waren En 
die waren rond Brussel natuurlijk 
het tainjkst 
• De Volksunie heeft met te kla
gen Slechts in eén enkel kanton 
ging zij achteruit in Sint-Gillis-
Waas, met 1 % In het onbereken
bare Kruishoutem kon zij haar 
stelling zonder meer handhaven, 
wat daar blijkbaar al een sukses 
kan heten 
• Eindelijk is hiermede het voor
naamste gezegd Toch nog enkele 
woorden over de socialsiten Zij 
hebben hun aantal zetels gehand
haafd Dit betekent echter met dat 
ZIJ, ongeveer zoals het Vlaams 
Blok, overal een beetje boven of 
onder hun vroeger stemmenaan
tal gebleven zijn In feite zijn zij in 
heel wat streken vooruitgegaan 
(meestal ongeveer 2 %) , maar an
derzijds in een aantal andere ach
teruit (vaak tot 5 % en meer) Hier 
volgt een geografisch overzicht 
van de uitlopers 
Antwerpen vooruit in Arendonk, 
Turnhout Westerio, Herentals en 
Hoogstraten (de Kempen D, 
achteruit in Borgerhout Ekeren, 
Lier, Mechelen, Puurs en Boom 
Limburg louter (bescheiden) 
vooruitgang in Genk, Hasselt 
Riemst Peer, Benngen, Herk-de-
Stad, Sint-Truiden en Maaseik 
Oost-Vlaanderen vooruitgang in 
Destelbergen, Kaprijke, Nazareth, 
Nevele, Waarschoot Zomergem, 
Assenede, Deinze, Beveren, Sint-
Gillis-Waas, Kruishoutem, Ouden
aarde, Geraardsbergen en Zotte-
gem, 

achteruitgang in Hamme, Wette-
ren, Lokeren en Brakel 
West-Vlaanderen vooruit in Diks
muide, Hooglede, Oost-Rozebeke, 
leper, Mesen, Popennge en Zon-
nebeke, 
achteruit in Brugge, Torhout 
Nieuwpoort Veurne, Izegem, Lich-
tervelde en Avelgem 
Brabant vooruit in Halle en Len-
nik, 
achteruit in Glabbeek-Zuurbemde, 
Zoutleeuw en Haacht 
Eigenlijk hebben we dus slechts 
een enkele dwarsligger over 
Kruishoutem 
Zozeer is heel Vlaanderen men
taal een geworden of gemaakt 
door pers, radio en televisie 

Karel Jansegers 

• Jongeheer, 19 jaar, zoekt een 
passende betrekking in de omge
ving Mechelen-Antwerpen-Brus-
seL HIJ heeft 2 jaar lager middel
baar onderwijs nchting elektnci-
teit achter de rug en was een tijo 
metser-diender Belanghebben
de kan alle werken aan als hulp 
bij bouwaktiviteiten (om plaat
sen van dubbele beglazing elek
triciteit al wat metselen aangaat 
enz) Belangstellen kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers, via het 
Vlaams-Nationaal Centrum voor 
Mensen met vragen D Bou-
cherystraat 7 te 2800 Mechelen 
of telefonisch op het nummer 
015-209514 ref nr 2513 B/ 
174 C 

• Kinderverzorgster zoekt 
werk in Brusselse of ten westen 
van Brabant Voor ml zich wen 
den dr J Valkeniers, tel 
5691604 

• Jonge man 28 jaar, architekt 
St-Lucas volgt D-kursus, zoekt 
een betrekking in het onderwijs 
Voor inlicht zich wenden O Van 
Ooteghem, senator. Armand 
Lonquestraat 31 9219 Gent-
Gentbrugge tel 091-307287 

Wij in de Volksunie 

LIMBURG 
NOVEMBER 
24 TESSENDERLO „Hapjes bij bezoek" om 20 u in cafe van de 

gemeentelijke feestzaal Vismarkt Kosten 50 fr Door mevr 
Jacobs uit Benngen 

O.C.M.W. 
Brugge 

Rustoord Ten Boomgaarde te Brugge (St-Michiels) 

Op dinsdag 15.12.1981 om 10 u. 30 zal er in de vergaderzaal van het 
O C M W , Kartuizennnenstraat 4, te 8000 Brugge overgegaan 
worden tot de openbare aanbesteding van partij 9 Schilderwer
ken 

Erkenning onder kategone D 13, klas 3 
Uitvoeringstermijn 60 werkdagen 

Het dossier ligt ter mzage 
— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de bestek

ken, Jacques de Lalaingstraat 10, te 1040 Brussel, 
— op het bureau van het O C M W , Kartuizennnenstraat 4 

te 8000 Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12 uur, 
— bi) architekt Wilfned Van Oyen, Rijselsestraat 274, te 8200 

Brugge 2 (tel 050-31 60 09), iedere werkdag van 9 tot 12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de pnjs van 
4 680 fr inclusief B T W en dit na vooraf gaandelijke overschnjving 
op rekening nr 380-0030118-22 van architekt Wilfned Van Oyen, 
Rijselsestraat 274 te 8200 Brugge 2 
De inschnjvingen, in gesloten omslag, mogen in de openbare zit
ting voor de opening afgegeven worden of onder dubbel gesloten 
omslag gestuurd worden aan het O C M W Brugge en dienen toe 
te komen binnen de termijn vastgesteld in art 26 van het K B van 
2241977 
Op de buitenste omslag moet vermeld worden „Rustoord Ten 
Boomgaarde partij 9 Schilderwerken" 

lAdv. 192) 

KONTICH 
Kon Astridpl 85 
Tel 031-57 30 32 

BRUSSEL 
Nieuw Brugstr 28 
Tel 02-218 74 89 

SJOfUmund&cy 

TéUeK^Suiu-Xef > 

LEUVEN 
Tervuurse Vest 60 
Tel 016-22 86 72 

HULSTE 
Brugse Baan 1 

Tel 056-7115 36 

KOUD BUFFET 
KRACHTVLEES-
SCHOTEL 
Pate ossentong var 
kensvlees worst sla 
tomaten boerenbrood 
boter 130 fr 
2 sneden boerenbrood 
boter 2 eieren 50 fr. 
2 sneden boerenbrood 
boter Trappistenkaas 
van Chimay 50 fr 
2 sneden boerenbrood 
boter met boerenhesp 

80 f r 
2 sneden boerenbrood 
boter Ardense boeren 
leverpastei 50 fr. 
2 sneden boerenbrood 
boter 2 Frankfurter 
worstjes 50 fr 
• Op verzoek ook wit 

brood 
In onze keuken 
wordt uitsluitend 
VERSE BOTER ge
bruikt 

• Voor groepen De 
Brabantse koffieta
fel! Eten naar harte 
lust broorf, boter, 
varkensvlees, pate, 
kaas, konfituur, ap 
pelkompot eieren, 
suiker, koffie 130 fr 

• GROTE PARKEERTERREINEN 

Zalen vrij voor feesten, bals, 
banketten, trouwfeesten e d 

NU, in deze „DORTMUNDER THIERBRAUHOVEN Duitse specialitei
ten, „Dortmunderthier - Bier van 't vat" - „ ' t Levende water -
Tonissteiner Sprudel" er nu ook te proeven en te koopl 

ONZE SPECIALITEITEN 

Ajuinsoep 
Hongaarse Goulache 
Kip aan 't spit (950 g r ) 

brood boter of aardappelen - sla 
of appelcompotte 

Thier-Brau uitsmijter (spek met eieren) 
uit Grootma's ti jd! 

Zuurkool met wi jn (Sauerkraut mit Eisbein) 
ham (ongev 1 kg) - aardappelen 
of boerenbrood met boter 

50 f r. 
80 fr. 

150fr. 

100 fr. s 

250fr < 

19 NOVEMBER 1981 

mÊjigmmgmmm 
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lepel & vork.. . 

BANKETBAKKERIJ 

Neukermans-Blom 
Daalstraat 7 -1780 Teralfene 
Tel. 053-66.82.15 

Fijn gebak - suikerwaren -
Ijstaarten. 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54.40.07 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.2&74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
ge8k>ten 

Vlaandag gesloten 
sfeer 

Rustieke 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel. 015-71.15.49 

VOEDING „DE POLDER" 
Polderstaat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: 
dag. vers fruit en groenten. 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden. 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

W i i f r i ed B L A N C Q U A E R T 

Grote Kouier 47 
U I T B E R G E N 

Tel 091-67.57.12 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 
Menenstraat 376 

WEVELGEM 
Tel 056-412922 

056-41 81 68 
Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 

Alle grote wijnen 
rechtstreeks uit de kastelen 

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

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

COR^mAT 
uw Kormnuis 
Het Koffiehuis der 
Dunderstrock 

Kat tes t raa t 20, A A L S T 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

Restaurant PALMHOF 

Tafelhouder 
Specialiteit gerookte vis 

Goede wijn hoeft geen krans 
Schoolstraat 52 

Kapelle-op-den-Bos 
TeL 015/71.19.40 

Feestbespreking op maandag, dins
dag en donderdag van 19 tot 21 u 
Woensdag gesloten 

?|rt ^alnislniiö 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18LJUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O. fwnHi.zaak imt tradHi*. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-4232.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel. 053-21 36.33 

Dr. Van De Per'elei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-36.56.54 

Café-restaurant MUTSAERT 

Eikenlel 61 

2280 GROBBENDONK 

Tel. 014/51.21.48. 

Sluitingsdag maandagavond 
en dinsdag. 

FEESTZAAL 

<< E D E L W E I S S » 
Vossemberg 13 1981 VOSSEM 

Tel 02/767 45 76 

Al le feeste l i jkheden. 
M o g e l i j k h e i d tot huren van 

bestekken . 

EETHUIS -
FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel. 014/21.36.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-30.06.53. 

Lokaal <T S C H U U R K E » 

Oude Graanmarkt 25 

1000 BRUSSEL 

Tel. 02-51325.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
^IM\ Dernokraf tsclv pn|zen 

Uitgelezen dienstbetoon. 

Kosselsk'cnweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031 /818841 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwetyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2994,91 

Gesloten, vnjdag behalve m seizoen 

Café Het V laams Hu ls 

Bij Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 

Tel. 011-79.70.84. 

Kom és binnen waar Vlamin
gen thuis zijn. 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 
Verbertstraat 145-147 

2120 Schoten, 031-58.41.76 
Wij verzorgen al uw feesten. 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 
A.it incmcr v.in ,ilU' f('( sten 

Otjl< vcriuninc) v.in trifokjcncf 

Schikicrsir.i. it 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 3745 7? 

^of ten (r*cnljoorn 

f 
Restaurant 
Feestzaal Café 

Uitbating: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Dfiink- CM eethuis 

« WALTRA » 
Ardinnknni 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/21952 12 

Do vicf troeven van de Wnltm 
f Vi.innift in t h.irt v.m Brussel 
2 Je if.tn er niti/d pnrkercn 
3 Je kriigt er .iltifd wat te eten 
4 De pri/zen ziin soci,i,il 

lepel & vork... 
DE PUS 
GEBROEDERS 
Lembroeckstraat 89 
9320 OUOEGEM 
TeL 052/21.ie.0« 

Algemene voeding, bieren, wijnen, li
keuren, Rechlstreeka invoer Duitse 

en Franee wijnea 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel. 054-33.4857 

Uw tweede thuis! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31. 1686 Gooik 
Tel 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

t Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„ D e B e a u v o o r d s e pas te i " 

't Is de lichtst verteerbare. 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuurse vest 60. LEUVEN. Tel.: 
016-22.8ft72. 
Kon. Astridlaan 85. KONTICH. Tel.t 
031-57.30.32. 
Nieuw Brugstraat 28. BRUSSEL Tel.: 
02-218.74.89. 

Brugse Baan 1, Hulste (056-71.1536) 

Grote parkeerterreinen - zalen vrij 
voor feesten banketten e.a. • Duitse 
specialiteiten. Dortmunder Thier van 
'l vat - Levende Water Tönissteiner 
Sprudel • Goed en goedkoop eten. 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min. van Heizelpark. 
Hotel met goede smaalt, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen. Tel. 02-252.02.40. 

Menu: op zondag van 450 tot 650 fr. 
Tijdens de week. suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdcheck& 

_ __ T 
den botaniek 

Koningsstraat 328 
1030 Brussel 

Tel. 02-218.48.38 - 218.41.72 
Vlaams-Brabants 

restaurant, fijne keuken, 
gevarieerde wijnkaart, 

stijlvolle salons, grote tuin. 

19 NOVEMBER 1981 
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WEST-VU\ANDEREN 
NOVEMBER 
19 'ZEGEM. Eerste in de reeks „Izegemse gesprekken" over de poli

tieke partijen to v de ekonomische krisis in de demokratie, met 
Ere-Rektor Hendnk Brugmans, over „De knsten-demokratie en 
haar toekomst" Om 20 uur in de Bar Muziekauditorium Kruis
straat Gratis toegang Organizatie V S V K 

22 IZEGEM' Sinterklaasfeest met optreden van „Di Stefano". om 
15 uur in zaal Nieuw Gemeentehuis (Kachtem) Koffietafel voor 
iedereen Geschenken voor de kinderen Volwassenen 80 fr 
Kinderen 150 fr (7 tot 12 jaar), 125 fr (1 tot 6 jaar), gratis 
(beneden 1 jaar) Onmiddellijk inschnjven bij een van de be
stuursleden Organizatie VU en FVV 

DECEMBER 
4 AARSELE-KANEGEM Jaarlijks Sinterklaasfeest in de parochie

zaal te Kanegem om 20 u Gastsprekers kamerlid Lode Van Bier
vliet en pas verkozen senator Firmin Debussere Voor de 
kleinsten is een verrassing voorzien 

O.C.M.W.-Brugge 

Aanleggen wervingsreserve 
diensthoofd 
rustoord 1ste klas 
Geldig tot 30 april 1984 

Voorwaarden tot deelneming aan het eksamen 
1 Gewone administratieve voorwaarden 
2 Leeftijd: 

De minimum-leeftijd van 25 jaar bereikt hebben en de 
leeftijdsgrens van 45 jaar niet overschreden hebben bij 
indiensttreding Voor de personeelsleden, die in dienst 
van een O C M W zijn of werkzaam bij een andere 
overheidsdienst geldt, inzake deze leeftijd, de volgende 
regeling op 65-jange leeftijd ten minste 20 pensioenaan
spraak verlenende dienstjaren kunnen laten gelden ten 
aanzien van de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioe
nen 

3 Diploma: 
Het diploma van sociaal verpleegkundige of van maat
schappelijk assistentie) of van gegradueerde verpleeg
kundige 

4 Praktijk: 
5 Jaar dienst tellen in de ziekenverzorging of bejaarden
zorg 

5 Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen 

Weddeschaal: 1,78 tegen indexcijfer 220,80% 589801 -
879 906 dn 27 jaren) 

Inschrijvingsgeld: 
200 fr storten op PR nr 000-0009321-09 van het O C M W -
Brugge, Karthuizennnenstraat 4, te 8000 Brugge, vóór 17 de
cember 1981, met vermelding „Eksamen diensthoofd rust
oord 1ste klas" 
In te sturen: Uiterlijk tegen 17 december 1981 aan de 
Personeelsdienst van het O C M W -Brugge, A.Z St -Jan, Rud-
dershove 10,8000 Brugge geschreven aanvraag deelneming 
eksamen, recent bewijs goed zedelijk gedrag, geboorteakte, 
voor eensluidend verklaard afschrift diploma, bewijsstuk-
(ken) van 5 jaar effektieve beroepspraktijk m de ziekenver
zorging of bejaardenzorg, dienstplichtattest voor de man
nen (Adv. 195) 

^ 

Wij in de Voll<sunie 

Prof. Brugmans voor VSVK-lzegem 
De Izegemse Vlaams-nationale kultu-
rele vereniging VSVK (Vlaamse Stu
die- en Vormingsknng) heeft een origi
nele reeks staan op zijn winterpro
gramma Onder de titel „izegemse ge
sprekken" komt telkens een eminent 
spreker een van de belangnjkste poli
tieke families in Vlaanderen belichten 
Dat vooral met het oog op de politieke 
en ekonomische krisis en de houding 
van de partijen daartegenover Als 
eersten komen de knstendomokraten 
aan de beurt Het tema „Toekomst van 
de knsten-demokratie" is ongetwijfeld 
biezonder aktueel, als men denkt aan 
de recente verkiezingsnederlaag van 
de CVP en de spanningen die zich in 
deze partij voordoen 

Hendrik Brugmans 
Om dat tema te behandelen heeft 
VSVK een beroep gedaan op Hendrik 
Brugmans, een man die ongetwijfeld 
de nodige „afstand" ten overstaan van 
onderwerp zal weten te bewaren 
De Nederlander Brugmans is heel 
goed vertrouwd met Vlaanderen en 
met de Vlaamse Beweging maar uiter
aard ook met alles wat gebeurt in 
Europa, inzonder met datgene wat te 
maken heeft met de eenmaking van 

Europa Brugmans is ook een over
tuigd federalist 
HIJ ziet het federalisme niet als een ver
houding tussen individu en staat Het 
leven ligt in zijn federalistische visie als 
knngen om ons heen Men is met of 

Een plakploeg als geen ander... 
De vrouwelijke plakploeg van Koeke-
lare is de zaterdag voor de verkiezin
gen op stap geweest Alle borden 
werden keurig behangen Het klein 
ongelukje dat ze met de wagen had
den, kon geen domper op hun entoe-
siasme zetten Dat de pappot in de 

eerste minuten al sneuvelde op de 
welige vormen van een onzer dames 
was een reden te meer om door te 
gaan Ook zij hielpen mee aan onze 
overwinning, en niet weinig 
Van links naar rechts Odette, Mariet-
te, Rika, Kris en Gerda 

burger van een gewest, of van een 
staat of van Europa, maar men is het 
allemaal ergens samen En het ene sluit 
het andere met uit integendeel ze 
vullen elkaar aan Europese integratie 
en regionalisme zijn voor hem niet 
kontradiktonsch, maar komplementair 
Zo kan de Groot-Nederlandse kultuur-
eenheid bijdragen tot een vnjer, men
selijker Europees beeld 
Rektor van het Europa-kollege te Brug
ge van 1950 tot 1972 
Deze funktie liet hem toe om meer dan 
twintig jaar en als geëngageerd federa
list en als gelovig socialist een sterke 
invloed uit te oefenen op het Europese 
Integratieproces 

Neen aan 
de afrit 
A 17! 
Overtuigd van het onverantwoorde 
verspillen van onze nu al schaarse 
landbouwgrond, wil de VU-Torhout 
naar aanleiding van de betoging „neen 
aan de afnt A l 7" haar solidariteit met 
de landbouwers uitdrukken De organi
zatie gaat uit van het aktiekomitee 
„Groen Houtland" en de Landelijke 
Gilde Torhout Zij nodigen ons uit tot 
massale deelname 

Verzameling zondagmorgen 22 no
vember e k om 9 u 30 aan de ruiter-
school Groenhove te Torhout voor 
een optocht met fietsen, auto's en 
traktoren 

Breng alle VU-vlaggen en leeuwen 
mee' 

OCMW 

Brugge 

Brandbeveiliglngswerken in het rustoord Fabiola, 
Gistelsteenweg 560 te Sint-Andries 

Op dinsdag 8-12-1981 om 11 uur zal er in de vergaderzaal 
van het OCMW, Karthuizennnenstraat 4 te 8000 Brugge 
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van 
partij 1 bouwwerken 
Erkenning kategone D klas 1. 
Termijn 105 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 
— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de bestekken, 
Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel, 
— op het bureau van het OCMW, Karthuizennnenstraat 4 te 
8000 Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12 uur, 
— bij de heer Charles Lobelle, Nieuwe St-Annadreef 4 te 
8200 Brugge 2 (tel 050-315370) iedere werkdag van 9 tot 
12 uur 
Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de pnjs 
van 877 fr inclusief BTW en dit na voorafgaandelijke 
overschnjving op rekening nr 000-0406974-59 van de heer 
Charles Lobelle, Nieuwe St-Annadreef 4 te 8200 Brugge 2 
De mschnjvingen, in gesloten omslag, mogen m de openba
re zitting vóór de opening afgegeven worden of onder 
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan het OCMW 
Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn vastge
steld in art 26 van het KB van 22-4-1977 Op de buitenste 
omslag moet vermeld worden „Rustoord Fabiola Bouwwer
ken" 

(Adv. 185) 

O C M W 
Brugge 

Brandbeveiliglngswerken in het rustoord Fabiola, 
Gistelsteenweg 560 te Sint-Andries 

Op dinsdag 8-12-1981 om 11 uur zal er in de vergaderzaal 
van het OCMW, Karthuizennnenstraat 4 te 8000 Brugge 
overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van 
partij 2 Wegeniswerken 
Erkenning registratie 05 of 00 
Termijn 50 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage 
— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de bestekken, 
Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel, 
— op het bureau van het OCMW, Karthuizennnenstraat 4 te 
8000 Brugge, iedere werkdag van 9 tot 12 uur, 
— bij de heer Charles Lobelle, Nieuwe St-Annadreef 4 te 
8200 Brugge 2 (tel 050-31 5370) iedere werkdag van 9 tot 12 
uur 
Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de prijs 
van 690 fr inclusief BTW en dit na voorafgaandelijke 
overschnjving op rekening nr 000-0406974-59 van de heer 
Charles Lobelle, Nieuwe St-Annadreef 4 te 8200 Brugge 2 
De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen in de openba
re zitting vóór de opening afgegeven worden of onder 
dubbel gesloten omslag gestuurd worden aan het OCMW 
Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn vastge
steld m art 26 van het KB van 22-4-1977 Op de buitenste 
omslag moet vermeld worden „Rustoord Fabiola" Wegenis
werken" (Adv. 184) 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 

• Zeer sterke degelijke en 
waterdichte konstruktie 

• Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder 
houd 

• Vaste breedte van 280 m en 
vanerend m lengte tot 
1060 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
pruslijst"' 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700-IZEGEM 
Tel 051/303701 (4 1) 

1K«I0VEMBER 1081 
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Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerij 
Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-2122 48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsesiraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 4125 89 

Wi| bouwen voor u sleutel op de deur. 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten, alle soorten, ook medika-
le en anii-allergische matrassen 

Platteau-Lievens. Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053-66 74 56 

Handweverij „den boogaert" 
Veerie Van den Berghe, Groen
straat 3, Hekelgem, ,tel. 053-
66.84.91. Open elke woensdag en 
zaterdag van 14 tot 19 uur. 
Handweefwerk, eigen en uit vreemde 
landen, tafelkleden, ook handgeborduur-
de, brei- en weefwol, mooie gebruiks- en 
siervoorwerpen, alles om te spinnen, 

•j. — verven, weven - ook lessen. 
W i l houten meubelen in Aalst, Groenstraat 200. 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot SO m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02 2681402 

l 
Dames en heren, in uw belang 

wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van hel vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerk»/eg 8. 1760 Roosdaal-Stri/tem 

Tel 054-3337.56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel 0318811.19 

Kletniederwaren - handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

NV Reinjgingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

V 
LUKOS p.v.b.a. 
Ringmappen - dokumenthouder • 
pochetten - snelhechters • offerte-
mappen. 

Fortslraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-49 35 07 

Wijnegemttraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031-5395 30 en 53 75 75 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 58210 55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

Sparen, kredieten, verzekeringen, dienstbetoon 

ARGENTA — 
Kantoor; Itterbeekselaan 242 
1711 ITTERBEEK-DILBEEK 
Tel. 02-569.09.14 
Kantoorhouder; Fons PRINSEN 
Privaat; TeL 02-569.11.17 

1 @ groep argenta anders & sympathiek 

r • 
DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRUFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 

014-31.13.76 

V 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Jullen SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 

8700 IZEGEM 
Tel. 051-30.15.37 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden -f- kunstvoorwerpen 

GELD 

Onmiddell i jk te bekomen bij 
FINKAP, Veldstraat 12. 9300 
AALST - TeL 053-21.29.11 -
053-21.27.57. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 
Panorama 36 

1810 WEMMEL 
Tel. 02/478.19.93 
Import — Export 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasserij 

Gebr ALLOO 
Raphael en Willy 

Tel. bureau 053-217212 

KLEDING LENDERS 

Sint Diimiaonstraal 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031-53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

P V B A D A M A 

Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

O p e n haartden 

Iel. 053-62.37.65 

B + M 
Bouwpromotoren en 

daktimnnerwerken. 
Gasthuisstraat 428 
1760 ROOSDAAL 
Tel. 054-33.06.87. 

STUDIO 
OANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages. 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

ANJ\BKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.: 511.61.33 

Privé: 569.0318 

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

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Temat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. B randen pvba 

Wui tens laan 39, 9 1 6 0 H a m m e 

Tel. 052-47.88.09 

Grat is voorstudie en pnjsofferte 

DUHASONKEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24. 
9480 Oenderhoutem. 
Tel 053 219325 

l U E L - Ttl 01 1-534349 

Getegeiiheidsgrjfiek: Huwelijk - Ge
boorte • Zelfklevende pl.ikb.ind en 
etikelleii Houten druklellers • Rekl.-i-
cne-k.nleiiders 

FRANSSENS OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
Deurne Z Tel 210896 

Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 3565 75 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk. 

De Vos Luc 
Centraleweg 27 

2260 Nijlen 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis prijsofferte 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken. 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 031-2893 14. 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus bemeubelde villa's, appar
tementen en studio's te huur. 

Op aanvraag gratis kataloog met 
foto's 

WEST-LITTORAL 
Leopold H-laan 212. 
8458 Oostduinkerke 
Telefoon 058 51 26 29 
(Woensdag gesloten) 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL.BANKELINOEWEG I I 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • CerHraie 
verwarming • Houtkachels • Jnbouw 

openhaarden • Gas radiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Fngo's en 

Diepvriezers. 
Fngo't 

J 
D E KERAMIEKKELOER 

Piet VRANKEN 
Hoornstraat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VU-leden 

lustrer ie 

mare 
de vriesè 
b a r ruz fc t l e l j an .56c b r u g g e 
0 5 0 / 3 5 / 4 04 
b a a n b tugge-kor t r i j k 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— Schilderijen, spiegels, etsen, enz. 
— Alle inlijstingen op maat (Hout en aluminium) 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
TeL 053/21.19.21 

Fr. Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel. 031/24.53.30 

Mechelse str. 59 
1800 VILVOORDE 
TeL 02/251.81.66 

TUüMS 
EN BROEKEN 

r moeilijke maten,/' 
vakkundige retouche 

% 

KUNSTGEBITTEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 425 4642 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groens t raa t 84. 2000 A N T W E R P E N 
TeL 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten. 

Georges DE RAS pvba 
Autocars, autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel. 0S3-2136.36 
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SINT-LAUREINS • BER-
CHEM (Pajottenland). -
Het was in bet hartje van het 
Pajottenland zeven dagen 
lang een zenuwachtige be
doening; de derde VU-ka-
merzetel voor het arrondis
sement Brussel-Halle-Vil-
voorde werd pas een goede 
week na de verkiezingsdag 
definitief toegewezen aan 
Daan Vervaet uit de fusiege
meente Sint-Pieters-Leeuw. 
Het nieuwe kamerlid had er 
zelf alle last mee om felicita
ties tijdens de verkiezings
nacht af te wimpelen en zijn 
fan-kring aan te manen hel 
feestvieren effen uit te stel
len tot op het gerechtshof 
de oubollige telperikelen — 
men werkt er nog nog met 
mechanische telmachient-
jes — afgehandeld geraak
ten. Eenzelfde zenuwachtig 
lot was Vital Valkeniers uit 
Tienen beschoren; hij lag in 
een nek-aan-nek race met 
Daan Vervaet Pas eind vori
ge week was de kogel door 
het justitiepaleis: het nieu
we VU-kamerlid in Brabant 
is Daan Vervaet 
Terwijl hijzelf het dagenlang 
op zijn heupen heeft gehad 
ziet het er naar uit dat volks
vertegenwoordiger Vervaet 
op zijn beurt in de hoge 
vergadering aan de Brussel
se Wetstraat menigeen be
hoorlijk ongenoeglijk zal 
prikken. Leraar Daan Ver
vaet bekijkt immers de kri-
sisperikelen die onze sa
menleving treffen vanuit een 
voor het politiek establish
ment ongewone hoek. 
„Bij mijn parlementair werk 
(tussenkomsten, kommis
siewerk en openbare verga
deringen) zal ik mij zeer ze
ker inzetten voor de belan
gen van land- en tuinbou
wers (ik ben zelf een boe
renzoon) zal ik nog andere 
sociale knelpunten zoals de 
onderwijsperikelen ter harte 
nemen, terwijl het er mij 
evenwel vooral om te doen 
is om in de verschillende 
zogeheten maatschappelij
ke geledingen de kansar
men of de minderbedeelden 
een helpende politieke hand 
te reiken. Daar mag het ook 
niet bij blijven: om uit de 
krisis te geraken hebben we 
allicht ingrijpende techno-
kratische ingrepen nodig, 
maar zeker ook de belan
genbehartiging van die men
sen die nu stilletjes wegge
duwd worden in de grote 
krisishoek. Uiteindelijk 

hoop ik met dit parlementair 
mandaat een politiek alter
natief te kunnen stellen te
genover de krisis van de 
leeggebluste geesten-' 

Daan Vervaet is afkomstig uit 
Kalken. Het pendelen naar de 
leskateder in het Anderlechtse 
Sint-Niklaasinstiluut begon met
tertijd evenwel te zwaar te we
gen. Vier uur per werkdag heen 
en weer hotsen; hij vond dat hij 
zijn krachten ferm beter kon ge
bruiken. Het Pajottenland werd in 
73 een Vlaamsnationalist en een 
leraar rijker. 

Daan Vervaet: „Ik kom niet uit een 
traditionele Vlaamsnationale fami
lie. Mijn vader was wel een Leo-
poldist Toen de koning na de 
oorlog zijn bewogen radio-toe
spraak hield werden alle 11 kinde
ren midden hun speelgedruis het 
zwijgen opgelegd. Ik was nog 
jong. Maar toen koning Lepold 
gedwongen werd af te treden 
maakte de ontgoochelde reaktie 
van mijn vader zo'n indruk op mij 
dat ik sindsdien nimmer door de 
politieke mikrobe werd losgelaten 
Ik maakte op de katolieke huma
niora de naweeën mee van de 
schoolstrijd Van ons werd zonder 
meer verwacht dat we voor de 
CVP zouden propaganda maken. 
In mijn klas was ik de enige die dat 
met aanvaardde, en na wat strukh 
belingen werd mijn afzijdige hou
ding vanwege de schooldirektie 
ook nog gedoogd. Als volksjon-
gen groeide ik stilaan maar zeker 
naar de Vlaamsnationale politieke 
formatie toe. In mijn geboortedorp 

mi 
wijze maar in toenemende mate 
hebben mensen van bij ons af te 
rekenen met verarming. Niet al
leen met verarming; met een drei
gende verdrukking als kansarmen. 
Het gaat daarbij vooral om de 
centen, maar niet alleen om de 
geldmiddelen. Ik weet dat in het 
parlement vanaf de eerste nieuwe 
zitdag zal georakeld worden over 
de ekonomische krisis. Uiteraard 
is er een grote visie (onder meer 
die van de Vlaamse autonomie) 
broodnodig, evenals een chirur-
gisch-technische ingreep. 
Wat men evenwel inmiddels uit 
het oog dreigt te verliezen is dat 
een angstwekkend toenemend 
aantal mensen in deze tanende 
welvaartsstaat met problemen 
kampen die klaarblijkelijk geens
zins of nauwelijks de aandacht 
genieten van de „grote politiek". 
Ik zal met de Wetstraat-mandataris 
zijn die alleen maar oog heeft voor 
sociaal dienstt)etoon. Die kritiek 
op de verwording van het parle
mentair werk is terecht, maar mij is 
het er wat dit betreft om te doen 
de vinger te leggen op de zere 
plek van de mantelorganizaties 
van de traditionele partijen die 
vandaag niet in het minst meer 
blijk geven van dienstbaarheid aan 
de hulpzoekenden. Bij het sociaal 
dienstbetoon spelen een trits poli
tici dat spelletje zonder verpinken 
mee: ze beloven aan Amedee dat 
zijn pensioen — of mutualiteits-
probleem — binnen drie weken 

Mensen van bij ons 

A1ENSEN 
1»ONS 

Tegen tegenwind 

— Wat gaat u in het parlement 
doen? Betrachten? Kunnen 
doen? 

Daan Vervaet: „Ik hoop er toe te 
kunnen bijdragen dat allereerst bij 
het uitvaardigen van remedies te
gen de ekonomische krisis ook 
het sociale aspekt niet over het 
hoofd zal gezien worden. Dat bij-
voort>eeld de werklozen, de land
bouwers en de mindervaliden niet 
nog dieper de ekonomische put 
ingeduwd worden! Dat ik daarbij 
op menig domein op de alternatie
ve toer zal gaan zal niemand mij 
kunnen beletten De VU heeft niet 
alleen lang vóór alle andere politie
ke formaties de kleinschaligheid in 

tegenwoordiging efficiënt kracht 
bijgezet worden. 
Uiteraard zal ik trachten bij AGA-
LEV-politici, en ook in andere poli
tieke frakties, een stille steun los te 
weken. Maar ik maak mij terzake 
geen illuzies: het is in de VU en 
door de kracht van de VU dat wij 
er zullen toe komen om het sociale 
luik van ons federaal streven in dit 
land metterdaad waar te maken. In 
de door de CVP gedomineerde 
gemeenteraad van Sint-Pieters-
Leeuw meen ik dat wij met twee 
VU-mensen een bijzonder zinvolle 
oppositie hebben gevoerd. Vorige 
maand noteerde men mijn 500-ste 
gemeentelijk initiatief in de ge
meentepolitiek sinds de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen... Ik 
hoop dezelfde politieke slagkracht 

„Alternatief, 

tegen leeggebluste politieke geesten ti 

Kalken was ik reeds aktief m de 
VU-afdeling 
Het honderd-procent politiek en
gagement IS er evenwel na mijn 
verhuis naar het Pajottenland ge
komen". 
— Inmiddels was u wel reeds 
aktief bij de VUJO-
Daan Vervaet: „Ik ben van de 
generatie van Nelly Maes en Paul 
Van Grembergen. Ik was mede
stichter van de VUJO Maar aktief 
politiek ben ik pas op de barrika-
den gesprongen bij de gemeente
raadsverkiezingen in '76 Ik werd 
toen meteen met 727 stemmen tot 
raadslid verkozen, hoewel voor 
onze buren Vervaet toch nog 
maar een vreemde eend was". 
— En nu is er de grote overwin
ning bij de parlementsverkiezin
gen-
Daan Vervaet: „Ik wil met verber
gen dat het parlementair mandaat 
in de VU-kamerfraktie mij gelukkig 
stemt Met deze verkiezing zal 
men mij evenwel met zomaar in 
het rijtje duwen. Hoewel ik t)esef 
dat het uiterst moeilijk is, zal ik 
vooral ten dienste blijven staan 
van onze mensen hier in het Pajot
tenland. 
Ik weet het: in de Wetstraat wordt 
neergekeken op tussenkomsten 
die vooral een regionaal karakter 
hebben. Maar ik ben naar de VU 
toegegroeid door mijn bewonde
ring voor de bezieling en de kracht 
van het Daensisme. Mijn Wet
straat-mandaat zal aan mijn socia
le tiewogenheid niets verminde
ren; integendeel" 
— In de pers werd reeds ietwat 
ironisch vermeld dat u het parle
mentslid voor de kansarmen 
wordt. 
Daan Vervaet: „Op verschillende 

door hun bemiddeling zal opgelost 
zijn. Maar na die drie weken blijkt 
er hoegenaamd mets opgelost te 
zijn". 

konkrete politieke initiatieven 
scherp gesteld, maar het anders 
gaan leven zal mijns inziens in het 
parlement slechte via de VU-ver-

Kamerlid Daan Vervaet 

te kunnen ontwikkelen in het par
lement 
En kijk, men zal allicht in andere 
partijen voor tegenwind zorgen 
als men gewaar wordt dat ik mij in
zet voor de belangen van land- en 
tuinbouwers. Misschien wordt er 
ook een neus opgezet als men 
weet krijgt van mijn bezorgdheid 
om een school voor biologische 
land- en tuinbouw in het leven te 
roepen. 

Het moet weer mogelijk worden 
voor onze mensen, voor ons alle
maal, om op een goede manier te 
leven. Als wij zo ook geen bemoe
digend perspektief geven aan de 
paar honderdduizenden werklo
zen van bij ons, dan zij wij ons poli
tiek mandaat niet waardig. Ik heb 
niet de toverformule op zak om de 
werkloosheid meteen drastisch in 
te krimpen, maar totdat het ekono-
misch ontij weer ten gunste keert 
— door het toedoen van de VU 
onder meer met het onverminderd 
krachtdadig afdwingen van de 
Vlaamse staatsvorming — mogen 
wij voor de de belangen van de 
zwakke groepen in onze volksge
meenschap geen verstek laten 
gaan. 

Ik vind het ergerlijk dat de tiendui
zenden werklozen volkomen aan 
hun lot worden overgelaten. Kan 
men ze geen financiële helpende 
hand meteen toereiken, dan zie ik 
toch geen onoverkomelijke pro
blemen om vooral de getroffen 
jonge mensen te begeleiden bij 
hun vrije tijd die ze uur na uur veel
al zinloos verkroppen. Laat die 
jonge mensen weer een paar uur 
per week op tal van manieren 
meehelpen om onze leefgemeen
schap weer een ietsje gezonder te 
maken", (hds) 
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