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VU bevestigt overwinning van 1981 en vestigt een aanzienlijke 
gemeentelijke macht: een 20-tal burgemeesters, 

aanwezigheid in 60 schepenkolleges 

Nieuwe mogelijkheden 
Dank zij computer en tv kan het land thans uren vroeger dan 
voorheen kennis nemen van verkiezingsuitslagen. Het snelle 
elektronische cijferwerk en de spoed waarmee het gekom-
mentarieerd wordt, leiden echter tot slordig denkwerk en 
overhaaste konklusies. Het impressionistisch beeld van de 
resultaten waarmee het tv-kijkend publiek zondagavond 
werd gekonfronteerd — „geen overwinnaars en geen over
wonnenen" — is echter vals. 

De CVP heeft verleden zondag wel degelijk een van de 
zwaarste nederlagen uit haar geschiedenis moeten inkasse-
ren. Gemeenteraadsverkiezingen zijn steeds haar gevechts
terrein bij uitstek. Haar gemeentelijke macht is altijd groter 
en aanzienlijker geweest dan haar nationale. Door haar 
wijdvertakt net van subtiel politiek gerichte socio-kulturele 
en andere verenigingen heeft zij de aantasting van haar ba
sis in de steden en dorpen steeds weten te voorkomen. Tot 
verleden zondag althans. Tien oktober betekent een keer
punt! Ten overstaan van de vorige gemeenteraadsverkiezin
gen verliest de CVP 5 "/o. Zij moet één op drie van haar absolu
te meerderheden prijsgeven. De cuissante nederlaag die de 
CVP verleden jaar op het nationale vlak leed, wordt thans 
bevestigd op het vlak dat haar nochtans zo gunstig ligt, dat 
der gemeenten. Aan de vanzelfsprekendheid waarmee zij, in 
alleengang, op ontelbare gemeentehuizen de lakens uitdeel
de, is een einde gekomen. 

De bittere pil die zij verleden zondag moest slikken, zal in de 
CVP nog lang blijven nawerken. De teruggang was algemeen; 
de luttele uitzonderingen bevestigen slechts de regel. Funda
mentele zwakheden van de partij zijn open en bloot aan de 
dag getreden, zo bij voorbeeld de verscheurende strijd tussen 
de standen en organizaties. 
De andere regeringspartij, de PW, lijkt er iets genadiger 
vanaf te komen. Zij heeft echter de spectaculaire opgang, die 
zij bij de jongste twee parlementsverkiezingen wist te boeken, 
niet kunnen doortrekken naar het gemeentelijk vlak. Ten 
overstaan van vorig jaar verliest zij volle 2 % én haar plaats 
als tweede partij in Vlaanderen. Het moge symbolisch heten 
dat zij in de stad van haar ministerieel boegbeeld, Willy De 
Clerck, bijna een vierde van haar aanhang en drie zetels 
verliest. 
Tegenover deze onmiskenbare nederlaag van de regerings
partijen staat de niet weg te cijferen winst van de oppositie
partijen. Alhoewel de SP-uitslag een zaagtandtekening ver
toont, hebben Van Miert en Willy Claes geen reden tot 
klagen. Tenzij dat ze, net zoals trouwens Anciaux, uiteraard 
liever een nog krachtiger signaal vanuit het kiezerskorps 
hadden gewenst. 
Vooral de Volksunie heeft alle redenen om uiterst tevreden 
te zijn. Dat vorig jaar een einde werd gesteld aan het Egmont-
syndroom is thans definitief bevestigd geworden. De VU, wier 
preferentieel terrein de gemeenteraadsverkiezingen nooit 
geweest zijn, versterkt gevoelig haar brede pre-Egmont-basis 
van 1976. De vooruitgang is algemeen; vooral in Limburg -
de sterkste CVP-burcht - is hij spectaculair. Enkele plaatse
lijke nederlagen - doorgaans te wijten aan verdeeldheid of 
eigen fouten — konden de opwaartse trend nauwelijks 
beïnvloeden. Het verschijnen van nieuwe politieke faktoren, 
die in 1967 nog niet aanwezig waren — de Groenen en het 
Vlaams Blok - hebben de vooruitgang niet belet 
De steengoede VU-uitslag is deze keer ook omgezet in echte 
politieke macht. Een twintigtal burgemeesterssjerpen, de 
aanwezigheid in meer dan vijftig schepenkolleges, nooit 
hadden wij vóór 10 oktober durven dromen dat de winst aan 
reële invloed en macht zo groot zou zijn. 
De grote doorbraak naar de gemeentehuizen opent voor de 
Volksunie nieuwe mogelijkheden, maar legt haar tevens 
nieuwe verplichtingen op. Zij wekt verwachtingen die niet 
mogen beschaamd worden. 
De nog niet zo lang geleden „terminaal" genoemde Volksunie 
staat, na 10 oktober, krachtiger dan ooit, steunend op de 
breedst mogelijke basis, onverwoestbaar en groeiend! 
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Foto van de week 

Algemeen VU-voorzitter Vic Anciaux mag zich, samen met het volledige partijkader, verheugen met de stem
busuitslag van zondag jongstleden. Er werden honderden nieuwe VÜ-raadsleden verkozen, in tientallen 
gemeenten en steden wordt de VU bij het bestuur betrokken en in een aantal plaatsen zijn er sinds zondag 
zelfs Vlaams-nationalistische burgemeesters! De wens om een sterke bond van Vlaams-nationale mandatans-

te hebben op het lokale vlak is werkelijkheid geworden... natuurlijk vindt u in dit blad veel 
verkiezingsnieuws en de toestand van de koalitievormingen. 
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Brussel: Vlaamse onmacht versterkt 
In de verkiezingsnacht werden 
over Brussel weinig indringende 
en zelfs verkeerde stembus
analyses gemaakt. De herhaalde 
bemerking dat er, in tegenstelling 
tot zes jaar geleden, zeker niet 
kommunautair werd gestemd 
was even simpel als korrekt 
Trouwens, de gevoerde campag
nes wezen reeds in die richting. 
Anders is het gesteld wat de 
macht van de Vlamingen betreft, 
en inzake de klappen die het FDF 
(eveneens zoals verwacht) kreeg 
toegediend. 

Het naar verluidt „verslagen 
FDF" sleept niet minder dan 224 
raadszetels in de wacht, en be
houdt 7 burgemeesterssjerpen 
op de 19- De grote overwinnaar 
PRL behaalde 19 procent van de 
stemmen, terwijl verliezer FDF 
nog maar „amper"28 procent van 
de geldig uitgebrachte stemmen 
mocht boeken-

Net voor de verkiezingen wezen 
we er nog op dat de verdeelde 
opstelling van de Vlamingen in 
Brussel nefaste gevolgen zou 
hebben. Welnu, de eentalige 
Vlaamse lijsten behaalden in '76 
36 verkozenen. tegenover nog 19 
vanaf januari '83. 

De „verdere aftakeling van het 
FDF" w/erd herhaaldelijk voor
speld. Sommige Vlaamse „Brus

sel-kenners" durfden al gewagen 
van de après-FDF periode. 
Hoewel het FDF Indedaad enkele 
zware klappen te verduren krijgt 
(zoals in stad-Brussel met een 
verlies van 6 zetels, en in Sint-Pie-
ters-Woluwe met min 7), wint deze 
frankofone partij er in vergelijking 
met de nationale verkiezingen van 
vorig jaar zowat 6 procent van de 
uitgebrachte stemmen bij 
Precies op zijn eigen jachtterrein 
gaat het FDF er alweer behoorlijk 
op vooruit, en dan nog wel op 
hetzelfde moment dat de liberalen-
rivalen in dezelfde kiesomschrij
ving winst boeken.. Op een mo
ment ook dat er zogenaamd niet-
kommunautair werd gestemd. 
Après-FDF? 

gegijzelde knechten 
Vooral door toedoen van de CVP-
dorpspolitici zijn daarentegen de 
Vlamingen in Brussel verdeeld 
naar de stembusslag getrokken, 
met de gekende tneste gevolgen: 
amper nog 19 gekozenen op de 
Vlaamse lijsten. In minstens één 
gemeente verdwijnt de Vlaamse 
stem volkomen uit de raadszaal. In 
de andere is er van Vlaamse frak-
ties amper nog sprake. 
O ja, er zijn nog een trits Vlaamse 
verkozenen op tweetalige lijsten. 
En zelfs Vlaamse schepenen! 
Voor ons blijven het de gegijzelde 
communards van de frankofonen. 

Hen wordt nauwelijks een stem in 
de raad of een bevoegdheid in het 
schepenkollege gegund Zoals in 
Schaarbeek, waar brandweerko-
nonel Van Compel via de lijst 
NOLS het schepenambt „voor 
Vlaamse aangelegenheden" ver
wierf... 
Zoals in Molentieek waar een 
CVP-er schepen wordt in een 
door het FDF gedomineerde koali-
tie... 
Zoals in Berchem waar de lijst-
Guns (met Hugo Weckx3 behoor
lijke toegevingen deed aan de PRL 
om niet in de oppositie te tuimelen 
Of erger nog, gewoonweg scha-
bouwelijk, zoals in Ganshoren, 
waar op de burgemeesterslijst 10 
CVP-ers verkozen werden... Die 
door de PSC-er Beauthier afge-
dreigd werden om bij de beëdi
ging twee zetels af te staan aan 
PSC-ers, simpelweg om de fran
kofone overmacht „te herstellen". 
Bij weigenng zouden zij uitgeslo
ten worden en in de oppositie 
belanden! 

De Vlamingen op de tweetalige 
lijsten zijn overduidelijk gegijzelde 
knechten van de frankofonie. De 
Vlaamse traditionele partijen, en 
bij uitstek de CVP, zijn hier de 
schuldige voor. Ook voor de ver
brijzeling van de Vlaamse eenheid 
in Brussel. Voor de bestendiging 
en zelfs toename van de Vlaamse 
onmacht in Brussel. Chds) 
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GEZONDE 
STAATHUISHOUDKUNDE 

Ik lees dat Leo Tindemans op een 
studiebijeenkomst van de Belgische 
Verenigingen voor uitvoer- en invoer-
handelaars en de Antwerpse Gemeen
schap voor de Haven een voordracht 
gaf onder de titel „Exporteren of ster
ven". 
Dergelijke 'voordrachten bevestigen 
dat sommige mensen of politici weinig 
of niets van invoer- uitvoer-transito 
afweten. Dat België sedert 1944 met 
zijn 35 regeringen in de huidige toe
stand is geraakt is een treurige vast
stelling. Studiebijeenkomsten en pala
vers zullen weinig verandering in die 
toestand brengen. Wat België nodig 
heeft IS een gezonde staathuishoud
kunde en vaklui die met kennis van za
ken en in eer en geweten handelen. 
Zonder honger of dorst naar macht 
maar verantwoordelijkheid kunnen OF>-
nemen en geen enkele aansprakelijk
heid ontwijken! 

W G , Antwerpen 

PLATTE 
DEMAGOGIE 

In uw nummer van 30 september 1.1. 
kan u het in de rubriek „kommentaar" 
niet laten de N A V O en de VSA te be
laden met alle zonden Israels. De hou
ding van de SU daarentegen, wordt 
met alleriel argumenten, waarvan de 
meeste overigens zonder meer fout 
zijn, vergoelijkt en verdedigd. De Sov-
jet-standpunten worden in genoemde 
artikelen zeer trouw overgenomen, zij 
het dat zij in schapevacht gehuld wor
den weergegeven. 
De stellingen van belangrijke dissiden-
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ten, zoals Solzjenitsyn, Sacharov, 
Amalrik, Boekovski, e.a. zijn daarente
gen blijkbaar nog niet doorgedrongen 
tot de „WIJ"-lokalen of anders waar
schijnlijk doorverwezen naar de afde
ling „prullenmand". Wat schreef Andrej 
Amalrik, die in tegenstelling tot de 
„WIJ"-redakteuren de verschrikking 
van het kommunistische Sovjet-regi-
me aan den lijve heeft ondervonden, 
ook weer in zijn ojjen brief aan Anatolij 
Koeznetsov? 

„Ik spreek van oneeriijkheid," en Amal-
nk heeft het hier over de oneeriijke 
houding van de „zogenaamde progres
sieve Westerse publieke opinie", zoals 
hij het zelf noemt „omdat het oneeriijk 
is om als men in eigen land volledige 
vrijheid van het woord en andere 
vrijheden geniet en voor zichzelf bezig 
IS nog grotere vrijheden en nog grote
re invloed te verwerven, tegelijk in 
enige vorm samen te werken met een 
regiem, dat haar burgers van deze 
vrijheden en van alle invloed berooft 
om allerlei verontschuldigingen voor 
dat regiem te zoeken en met dat 
regiem in alleriei contacten en dialogen 
te treden." 

Sacharov is in zijn werk „Wijn land en 
de wereld" overigens niet minder 
scherp, wanneer hij het heeft over „de 
lik>erale intelligentsia in het Westen", 
Wie hef schoentje past trekke het aan. 

Ik dacht dat een Vlaams-Nationale 
houding tegenover de internationale 
problematieken toch wat anders was 
dan het opvoeren van een stukje 
platte demagogie, hetgeen misschien 
op korte termijn wel enig elektoraal 
sukses kan opleveren, maar op lange 
termijn zeer gevaariijk is voor Vlaande
ren, als stuk van de wereld. En dat inte
resseert mij dan toch in het bijzonder, 
daar ik waarschijnlijk, als jongere, nog 
lange tijd op deze wereld zal vertoe
ven. 

P.D.R, Berchem 

8 + 4 BETER DAN 6 + 6 

't Is weer voorbij, die lange zomer... Ge
noten hebben wij van de zon en de lan
ge avonden. Niets zo heeriijk als wer
ken in open lucht Einde september is 
er nog gratis daglicht tot half acht Op 
25 september ging de zon onder om 
19 u. 55. Maar 's anderendaags werd 
ons een uur afgenomen en is het om 
18 u 33 uit ermee! Alle zelfdoeners en 
tuinliefhebbers, die nog wat klusjes 
willen opknappen rond het huis, moe
ten dus elke minuut van de september-
avonden uitmelken, want vanaf de 
laatste week rukt de duisternis brutaal 
een uur op in ons nadeel. 

In Europa werd de „zomerklok" inge
voerd om energie te besparen en 
langer te genieten van zonnewarmte 
en daglicht Wat men ons wil gunnen, is 
maar een periode van zes maanden. 
Vanaf nu tot begin april zitten we met 
de „winterklok" opgezadeld. Nochtans 
kan de oktobermaand nog veel mooie 
nazomerdagen geven en is de maand 
maart bijwijïen ook al zacht van aard. 

duist in deze twee maanden is er een 
heleboel in de tuin te doen, maar na de 
dagtaak is het dan donker Als men 
toch iets voor ons wil doen, waarom 

dan de zomertijd niet uitbrekjen tot die 
twee maanden, zodat de verhouding 
zomertijd/wintertijd niet 6-1-6, maar 
8 -(- 4 zou zijn? Wie heeft nog een be
ter idee? 

J . C Maasmechelen 

BRUSSEL TWEETALIG? 
Volgens de grondwet is Brussel een 
tweetalig gebied. Dit betekent dat de 
gemeentelijke diensten tweetalig moe
ten zijn. Maar de werkelijkheid ziet er 
anders uit 
Inderdaad, op vrijdag 1 oktober ont
ving ik van het politiebureau een brief 
om een nieuwe identiteitskaart af te 
halen. Deze brief is in fiet Frans opge-

Aanleggen 
wervingsreserve 
van sanitair help(st)er 

Geldig tot 31 mei 1985 
OCMW-Brugge 

BIEZONDERSTE VOORWAARDEN: 
1. Belg zijn en van onberispelijk gedrag. 
2. Leeftijd: de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden 

hebben bij indiensttreding. 
Voor de personeelsleden die in dienst van een OCMW 
zijn of werkzaam bij een andere overheidsdienst geldt, in
zake deze leeftijd, de volgende regeling: op 65-jarige 
leeftijd ten minste twintig pensioenaanspraak verlenen
de dienstjaren kunnen laten gelden ten aanzien van de 
Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen. 

3. Diploma: brevet van sanitair help(st)er. 
4. Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen. 
Weddeschaal: 1.35 tegen indexcijfer 239,01 %: 416.594-
619.442 fr. (in 29 jaar). 
Inschrijvingsgeld: 300 fr. storten op PR nr. 000-0009321-09 
van het OCMW-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brug
ge, vóór 30 november 1982, met vermelding „Eksamen 
sanitair help(st)er". 
In te sturen: uiterlijk tegen 30 november 1982 aan de 
personeelsdienst van het OCMW-Brugge, Kartuizerinnen
straat 4 te 8000 Brugge, geschreven aanvraag deelneming 
eksamen, voor eensluidend verklaard afschrift diploma. 

(Adv. 137) 

steld ofschoon ik in het Nederlands 
bekendgemaakt heb dat ik mijn kJenti-
teitskaart kwijt was. Toen Ik naar het 
gemeentehuis ging, om een nieuwe te 
verkrijgen, kon de bediende mij vertel
len dat de voorraad van Nederlandse 
kaarten uitgeput was en mij vragen of 
ik een Franstalige wou? 
Het is niet de eerste keer dat zoiets ge

beurt (denk maar aan de oproepings-
brief i.v.m. de verkiezingen...). En dit 
geschiedt wanneer er talrijke tweetali
ge Vlamingen werkloos zijn. 
Ik wil nog de Vlaamse lezers attent ma
ken dat de Franstaligen papieren in 
hun taal krijgen in sommige Vlaamse 
gemeenten... 

E.C., Eisene. 

Deze week in 

10 OKTOBER IS VOORBIJ 
Zoals nu bijna gebruikelijk 

ontvangt Knack in de late verkiezings
avond een aantal nationale politieke 
tenoren om met de redaktie over het 
stembusresultaat door te bomen. 
Wat u dan nog niet op televisie hebt 
gehoord, leest u beslist in Knack. 

Toch nog Blumenthal 
Uit het Blumenthal-rapport over 

Zaïre zijn tot nog toe vooral die 
passages gelicht die op Belgen be-
trekkmg nebben. Maar daar ging het 
in feite niet over. Het Blumenthal-
rapport ging in de eerste plaats over 
Zaïre, en daar vallen ook wat hartige 
woorden over te vertellen. 
veel technologie 
Ineens 

Gaston Geens van de Vlaamse 
deelregering is onlangs de Derde Indus
triële Revolutie in Vlaanderen begon
nen. Maar de nationale minister van 
Wetenschapsbeleid, Philippe Maystadt 
heeft ook een plan. En de Geweste
lijke Investeringsmaatschappij voor 
Vlaanderen ook. Wie doet nu wat, en 
vertellen al die plannen wel hetzelfde. 

Europalla 
Griekenland is dit najaar uitgebreid 

in ons land te gast. Onder de vele kul-
turele manifestaties onder meer een 
aantal opmerkelijke tentoonstellingen. 
Knack stelt u de voornaamste voor. 

Bovendien 
Karel Van Miert in de oppositie. 

Het schandaal met de bank van het 
Vatikaan. De Nieuwe Boekenkrant, een 
veertiendaagse boekenbijlage. 

\ te» 
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Mensen m\ 
Raadslid Delbecque 
en de Groenen 

Mevrouw Delbecque, die zon
dagavond op tv de woordvoer-
der.was van Agaiev, is een van 
de 43 Groenen die hun intrede 
doen in 28 Vlaamse gemeente
huizen. In één Vlaamse gemeen
te, te Schoten, verovert een 
Groene een schepensjerp. Naast 
deze 43 Agalev-mandaten in 
Vlaanderen halen de Franstalige 
Ecolo's en aanverwanten 28 ze
tels in de Brusselse agglomera
tie en 49 zetels in Wallonië. Het 
(relatief) sukses is dus groter bij 
de Franstallgen dan in Vlaande
ren. 
De groene resultaten zijn zeer 
ongelijk gespreid. Toppers in 
Vlaanderen zijn Antwerpen 
(7,5 "/o: 4 zetels), de Antwerpse 
rand en een stad zoals Turnhout 
(140/0: 4 zetels). De score in de 
Brusselse hoofdstad ligt gemid
deld rond 7 Vo. In Wallonië vallen 
Namen op (12,3%: 6 zetels) en 
vooral Luik, waar de Ecolo's met 
hun 11,7 <Vb en 6 zetels op de wip 
zitten. 
Waarnemingen uit het buitenland 
werden verleden zondag ook 
hier bevestigd: ecologische lijs
ten steunen vooral op een stads

en randstadselektoraat van 
doorgaans jongeren uit begoede 
middens. 
Zonder dat er van een echte 
doorbraak kan gesproken wor
den, is het Groen fenomeen toch 
belangrijk omdat het aantoont 
dat er, vooral bij beweeglijke 
jongeren met-een vrij hoog vor
mingsniveau, een grote hang is 
naar duidelijkheid en waarachtig
heid in de politiek. 
De ontleding van de verkiezings
resultaten toont aan, dat vooral 
de CVP daaraan een tol betaalt. 

Spitaels 
tussen twee 
wegen 
De feitelijke „scheiding der gees
ten" is in België al zo sterk volt tk 
ken, dat de massamcd a n Vla in 
deren nauwelijks neg aand chl 
hebben besteed aan de verk ez n 

gen in Wallonië, en vice versa. 
Het praktisch totaal verdwijnen 
van de waliingantische lijsten is 
kenmerkend voor de verkiezingen 
geweest. Het RW heeft destijds 
nauwelijks de overgang van het 
duo Péron-Gol naar de liberalen 
overleefd. De resten ervan wer
den nu opgevreten door de PS. 
PS-voorzitter Spitaels mikte in 
Wallonië al lang op „progressieve 
frontvorming". In gans Henegou-

Deze week dit... 
Bepaalde media en partijen 
spannen zich in om de 
verkiezingsoverwinning van de 
Volksunie te minimalizeren. Dit 
kan ons ergeren, maar och, we 
kunnen er beter om lachen. Het 
gebeurt immers vaak dat de 
grootste monden het meest last 
hebben om een pil te slikken. 

Zo mogelijk nog meer dan de 
vooruitgang van onze partij, 
verheugt het me dat zeer vele 
volstrekte meerderheden 
doorbroken werden. Een 
jarenlange machtspositie in 
handen van dezelfde partij en 
meestal van dezelfde mensen 
leidt tot misbruik van de macht. 

Vele Vlaams-nationalisten 
hebben dit ondervonden. Nu is 
er beweging gekomen. 
Vastgeroeste toestanden zijn 
losgerukt. Openheid en aktief 
pluralisme worden mogelijk. Er 
kan een frisse wind doorheen 
Vlaanderen waaien. De kans 
voor een nieuwe politieke 
kuituur wordt reëel geboden. 

Daarvoor heeft de Volksunie 
zich steeds borg gesteld. Aan 
ons nu te bewijzen wat we 
waard zijn. 

In zeer vele gemeenten heeft de 
Volksunie haar 
verantwoordelijkheid 
opgenomen. Onze verkozenen 
zijn betrokken in talrijke koalities. 

Ik wil hen gelukwensen en 
verwacht dat ze zes jaar lang 
het Volksunieprogramma trouw 
blijven. Het Partijbestuur zal, 
samen met de 
arrondissementele en plaatselijke 
kaderleden, alles in het werk 
stellen om hen te steunen en te 
begeleiden. Zijzelf moeten er 
voortdurend zorg voor dragen, 
hun afdelingsbestuur ruim bij de 
uitvoering van hun mandaat te 
betrekken. 

De algemeen goede uitslag van 
de Volksunie mag ons niet 
beroezen. De buit is nog lang 
niet in de wacht gesleept. Het 
„grote werk" ligt voor de boeg. 

Nu kunnen en moeten we eraan 
beginnen. Als de gemeenten de 
bouwstenen zijn van de 
Vlaamse staat, dan zijn de 
Vlaams-nationale 
bestuursmandaten de pijlers 
waarop de invloed van de 
Volksunie kan uitgebouwd 
word^n. 

Bovendien mogen we niet 
ontkennen dat de goede uitslag 
ontsierd wordt door enkele 
nederlagen. Ik bedoel niemand 
speciaal. Toch verzeker ik je dat 
ik voor elk geval de oorzaak kan 
aanduiden: slappe en zelfs 
slechte werking, ruzies, 
tweedracht, persoonlijke 
belangen... Dat ieder, die voelt 
dat het schoentje past, eens 
diep in zijn eigen hart kijkel 

Niemand heeft het recht onze 
vaart te hinderen. De 
verantwoordelijkheid is te groot. 

Slechts één slagwoord mag nu 
gelden: alle hens aan dek! 

Samen het zeegat uit! 

Vic ANCIAUX 

wen waar Spitaels zelf zijn politie
ke thuis heeft, en te Charleroi 
bestond de PS-strategie er in, de 
eigen partij een sterk Waals gelaat 
te geven en de wallinganten zo on-

*der de voet te lopen. Deze strate
gie is vrij suksesvol geweest: te 
Charleroi, waar de wallinganten in 
1976 nog 10 zetels hadden, vallen 
ze thans terug op één enkele 

De Luikse socialisten, doorgaans 
in onmin met Charleroi en Hene
gouwen, hebben een eigen strate
gie uitgeprobeerd: het sluiten van 
kartellijsten met de Waalse fede
ralisten. Te Luik zelve heeft de 
operatie bijval gekend; elders was 
het sukses echter zeer verdeeld. 
Spitaels, die te Ath een stevig 
persoonlijk sukses boekte, kan 
zich dus verheugen over de over
winning van zijn eigen Henegouw- / 
se strategie. 

Een stevige domper op zijn vreug
de is de achteruitgang van de PS 
te Brussel, die in de agglomeratie 
25 % van haar mandaten verliest. 
Ondanks de bemoeiingen van Spi
taels voltrekt zich meer en meer 
een feitelijke en geestelijke schei
ding tussen de Waalse en de 
hoofdstedelijke PS. 

Kris Merckx: 
doffe ellende 
Behalve voor Agaiev is het voor 
de overige kleine of alternatieve 
lijsten in Vlaanderen doorgaans 
doffe ellende geworden. 

RAD komt nergens van de grond 
en moet het bv. in Nieuw-Antwer-
pen stellen met anderhalf pro
cent. Het verschijnsel Vlaams 
Blok blijft strikt tot Antwerpen-
Stad beperkt (5,2 0/0,2 zetels); op 
de weinige andere plaatsen waar 
deze partij naar de gunst van de 
kiezer dong, bleef ze doorgaans 
beneden het éne procent. 

?*ï^S-

De Kommunistische Partij haalt 
in Vlaanderen nog één gemeen
temandaat, nl. te Zwijndrecht 
(8,2 0/0, 1 zetel). De eenhelds-
poging van klein-links te Gent 
onder Jef Turf mislukte. 

PvdA-lijstaanvoerder Kris 
Merckx moest het te Antwerpen 
stellen met 2,8 procent, uiteraard 
zonder zetel. Alleen te Genk en te 
Zelzate werd een PvdA-kandi-
daat verkozen. 

De pogingen tot groeperjng van 
groot-links waren geen onver
deeld sukses. Te Genk ligt de 
groot-linkse uitslag nauwelijks 
hoger dan wat de SP alleen gere
delijk had mogen verwachten; 
hetzelfde geldt voor Dendermon-
de waar de SP optrok met de KP. 
De belangrijkste gangmaker van 
de groot-linkse groepering. Tob
back te Leuven, heeft met zijn 
matige winst (-1-2,5 0/0) aller
minst het sukses geboekt dat hij 
— o.m. wegens de méér dan 
vriendelijke belangstelling van
wege een paar KUL-profs —.ver
hoopt had. 
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Provincie Antwerpen: VU betrokken 
bij bestuur van vele gemeenten... 

Gemeenteraadsverkiezingen '82 

Ook in de provincie Antwerpen 
waren de uitslagen eerder ver
schillend. Toch kunnen wij stel
len dat het aantal verkozen 
raadsleden opmerkelijk toe
neemt en dat de VU straks in een 
respektabel aantal gemeenten 
mee de lakens zal uitdelen. Bij de 
opmaak van dit blad was het ons 
evenwel onmogelijk een totaal 
en juist overzicht te krijgen van 
de einduitslag van de onderhan
delingen. In heel wat gemeenten 
zijn nog gesprekken aan de gang. 
Waarbij de VU niet zelden een 
sleutelpositie in de hand houdt-
Uiteraard berichten wij u daar
over volgende week. 
Zekerheid hebben wij alleszins 
over drie burgemeesters: natio
naal VUJO-voorzitter Jor is 
Roets wordt burgemeester in 
Linl, Henri Vandeweghe in Wom-
melgem en Rob Geeraerts krijgt 
de grootste sjerp in Laakdal. Het 
kunnen er overigens nog meer 
worden indien de negotiaties in 
de onderscheiden gemeenten 
gunstig aflopen. Wij willen hier 
echter niet vooruitlopen op de 
resultaten. Bovendien is het zo 
dat, ondanks reeds getekende 
akkoorden, het steeds mogelijk 
is dat er, ten gevolge van allerlei 
faktoren, een kruis over het pakt 
wordt gemaakt- Het is immers 
genoegzaam bekend hoe zwaar 
de druk op mensen kan zijn. 
Grote vreugde in Mechelen waar 
de VU voor het eerst zal deelne
men aan het stadsbestuur! Ook 
in de Pallieterstad /./er komen wij 
aan de bak en in Nijlen wordt het 
VU-CVP-bewind rustig verder 
gezet 

Alles bij elkaar een hoopvolle 
uitslag in 't Antwerpse en mooie 
perspektieven in het verschiet 
voor de VU. 

ie De aangename verrassing is 
ontegensprekelijk de deelneming 
van de V U aan het bestuur van 
Mechelen. Daar kwam een koalitie 
VU-SP-PVV uit de bus, waarbij 
aan de VU straks twee schepenen 
worden toegewezen. Oscar Re-
nard en Kris Van Esbroeck. Ook 
hier, in een stad van ca. 80 000 in
woners, krijgen Vlaams-nationalis
ten bestuursverantwoordelijkheid. 
Net als in Lier een identieke koali
tie met ook twee VU-schepenen. 

* In Nijlen, reeds langer een VU-
bastion, komt onze partij er nog 
sterker uit, al komt dit niet naar 
voor in het aantal gemeenteraads
leden. De bestaande koalitie met 
de CVP wordt dus verder gezet, 
waarbij drie schepenambten en 
het voorzitterschap van het 
OCMW naar de VU gaan. In Heist-
op-den-Berg wordt nog verder on
derhandeld. 

* Dne spectaculaire suksessen 
voor de VU in het Mechelse arron
dissement: in Sint-Katelijne-Waver 
scoorde de VU bijna 30 % van het 
aantal stemmen (het puike resul
taat van lijstaanvoerder Van den 
Wijngaert is hier niet vreemd aan), 
in Willebroek winnen wij nog eens 
twee verkozenen bij en in St-
Amands wipt de VU van niets 
naar twee raadsleden Ook de 
uitslag in Berlaar is niet onaardig 
één zetel winst. 

* In de ovenge „Mechelse" ge
meenten trappelt de VU ter plaat
se of deinst zij eventjes achteruit 
in Bonheiden, Bornem, Duffel en 
Puurs 

•k De uitslag in de grootste stad 
van Vlaanderen, Antwerpen, is 
markant Een zwaar verlies voor 
de SP-CVP-koalitie, een lichte ach
teruitgang voor de VU, een voor
uitgang voor de PVV, twee zetels 
voor het Vlaams Blok en geen 
enkele voor de PvdA van Kris 
Merckx. Toch krijgt de fusiestad 
Antwerpen (ca. 5()0.(X)0 inwoners) 
een SP-CVP-bestuur, met als bur
gervader de SP"er Bob Cools. 
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Opmerkelijk is het zeer hoge aan
tal persoonlijke stemmen voor 
VU-gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz, nl. 12 055; dit is iets minder 
dan de CVP-kopman, maar veel 
meer dan Cools en PVV-lijstaan-
voerder Grootjans. Ook de vele 
voorkeurstemmen voor zowel 
Dirk Stappaerts als Bart Vander-
moers (elk ruim 3.000) zijn verras
send. De roomsrode bestuurs-
ploeg mag zich aan een keiharde 
oppositie verwachten... 

•*• In twee gemeenten van het 
arrondissement Antwerpen blijft 
de VU met evenveel verkozenen 
in de raad- in Borsbeek en in Hove 
In sommige plaatsen gaan wij licht
jes achteruit, in Brasschaat, Ede-
gem, Kontich, Mortsel, Niel, Ranst, 
Schilde en Wijnegem Maar in veel 
lokaliteiten winnen wij in Lint, Sta-
broek, Essen, Wommelgem, Zoer-
sel en Zwijndrecht 

•k De gemeenten waar wij (VU) 
in het arrondissement Antwerpen, 
onder voorbehoud, meezetelen in 
het schepenkollege op een rijtje 
Aartselaar (VU-CVP, met 2 VU-
schepenen), Brecht (BVL-VU-
PVV-SP, met 1 VU-schepen), Ka
pellen (PVV-CVP-VU, met 1 VU-
schepen), Lint (op één na de abso
lute VU-meerderheid, met VU'er 
Roets als burgemeester), Sta-
broek (anti-CVP, met 2 VU-sche
penen), Wuustwezel (anti-CVP, 
met Henri Vandeweghe als VU-
burgemeester), Zoersel (VU-SP-
Vernieuwing, met mogelijk een 
VU-burgemeester) 

if In een pak gemeenten zijn nog 
onderhandelingen bezig die mis
schien kunnen uitdraaien op een 
bestuursakkoord waarbij ook de 
VU deelnemer wordt aan het kol
lege, zo in Boechout Kalmthout, 
Schelle, Schoten en Zwijndrecht 
ir In de Turnhoutse l<ontreien 

zien wij hetzelfde fenomeen. Her 
en der wordt nog gesproken en 
afgewogen: in Dessel, Meerhout 
Mol, Westerio, Arendonk en He
renthout Weliswaar is nu reeds 
zeker dat een VU'er, namelijk Rob 
Geeraerts, burgemeester wordt in 
Laakdal Hij zal er, mee door het 
enorme VU-sukses (25 % van de 
stemmen) een VU-SP-LD-groep 
leiden. 
* Algemeen mag gezegd wor

den dat de VU omzeggens overal 
in het arrondissement Turnhout er 
op vooruitgaat: in Beerse, Dessel, 
Hoogstraten, Hulshout, Laakdal, 
Lille, Meerhout, Oud-Turnhout, 
Turnhout, Westerio en Herent
hout 

* Enkele opmerkelijke scores 
van de VU zijn zeker te vermel
den: in Hove (de gemeente van 
CVP-voorzitter Swaelen, die ver

liest), flanst Schelle, Zoersel, 
Hulshout Laakdal, Lille, Meerhout 
en Herenf/70uf halen wij ruim meer 
dan 20 % van de stemmen. In 
Borsbeek, Wommelgem, Zwijn
drecht Beerse en Dessel verte
genwoordigen wij zelfs veruit 
30 % van de kiezers! Absolute 
topper IS uiteraard Lint waar de 
VU bijna 40 % behaalt. Men 
spreekt in de kranten van het 
„Roets-effekt". 

VUJO-voorzitter J. Roets: 

/ / Veel vraagtekens, veel werk tr 

In Antwerpen bestond er 
geen twijfel, WIJ zou en 
moest Joris Roets spreken, 
dra burgemeester van de 
gemeente Lint 

Toch even in een notedorp 
de blitz-carrière van deze 
31-jarige. In 1976 wordt hem 
de derde plaats op de lijst 
voor de gemeenteraadsver
kiezingen aangeboden. Met 
142 voorkeurstemmen 
wordt hij gekozen. Op dat 
ogenblik maakt hij een be
langrijke keuze: hij kapt de
finitief met de scouts, waar 
hij op weg was om Ver-
bondsverantwoordelijke 
voor de Jongverkenners te 
worden. Zijn vrije ti jd gaat 
volledig naar de politiek. En 
het gaat snel, zeer 'snel: in 
1977 arrondissementeel 
voorzitter van de VUJO, in 
1981 provincieraadslid met 
2.000 voorkeurstemmen, na
tionaal VUJO-voorzitter en 
lid van het Partijbestuur. 

Net voor de aanvang van 
het Dagelijks Bestuur van 
VUJO krijgen we hem te 
pakken. Gretig hapt hij toe al 
kan hij zijn wantrouwen niet 
helemaal verdonkermanen. 

WIJ: „Hoe is het in godsnaam 
mogeijk, zo 'n korte politieke 
carrière en reeds burge
meester van Lint?" 

VUJO-voorzitter Joris Roets 
„Dat IS vooral te danken aan 
het ploegwerk van de Lintse 
VU-afdeling Elke maand ver
spreidden WIJ een in f o-blad, 
regelmatig organizeerden wij 
hoorzittingen voor de bevol
king, in alle verenigingen wa
ren we vertegenwoordigd, 
enz. Kortom, een bestendige 
aanwezigheidspolitiek en een 
stevige oppositie in de raad" 
WIJ „ Viel dat burgemeester
schap uit de lucht''" 

VUJO-voorzitter Joris Roets 
„Eigenlijk wel Niemand ver
wachtte zich aan een dergelij
ke vooruitgang Van meer 
dan zes zetels droomde nie
mand Het zijn er acht gewor
den En wat meer is, we heb
ben de volstrekte meerder
heid " 

WIJ „U komt toch één zetel 
te kort en moet de verkozene 

van OLV aanspreken, wat 
dat ook mag betekenen." 
VUJO-voorzitter Joris Roets: 
„Dat is juist maar u moet 
weten dat de verkozene van 
die lijst. Onpartijdige Lintse 
Volksbelangen, een lid van de 
VU is. In 1964 kwam die VU-
miiitant reeds op met de lijst 
OLV en wanneer in 1970 de 
VU zelf deelnam aan de ge
meenteraadsverkiezingen, 
kon hij het niet over zijn hart 
krijgen de vriendengroep van 
die dorpslijst te verlaten. Zo
doende..." 

WIJ: „Groot feest dus in 
Lint?" 
VUJO-voorzitter Joris Roets: 
„Dat wel!" 
Meer komt WIJ over dat 
feest-vieren niet te weten. 
„Waarschijnlijk bent u de 
jongste VU-burgemeester." 
VUJO-voorzitter Joris Roets: 
„Misschien wel, of 't moet zijn 
dat Sauwens jonger is" 
Nu weet WIJ wel dat Sau
wens en Roets beide van 
1951 zijn, Roets meer be
paald van september, maar 
daar blijft het bij. „Hoe gaat zo 
'n jonge burgemeester dat nu 
aanpakken?" 
VUJO-voorzitter Joris Roets: 
„Ja, daar vraagt u wat Veel 
vraagtekens en veel werk. 
Vanuit de oppositie naar een 
meerderheid, met een ploeg 
zonder ervaring. Weet u dat 
de CVP hier al jaren de scep

ter zwaait Dat doet me eraan 
denken dat de huidige CVP-
burgemeester volgend jaar 
zijn kwarteeuw burgemees
terschap ging vieren." 
WIJ- „Hoe komt VUJO uit 
deze verkiezingen?" 
VUJO-voorzitter Joris Roets: 
„Mijn eerste indruk is zeer 
positief Kijk maar naar Brug
ge, Antwerpen, Bierbeek, 
Halle, Leuven, Bilzen, Haacht 
Wervik, enzovoort.... Allemaal 
gemeenten waar jongeren 
verkozen werden. Het is dui
delijk dat dit voor VUJO een 
ekstra-stimulans betekent." 
WIJ: „Hoe gaat u al die ku-
muls aanpakken: VUJO-
voorzitter, provincieraad, bur
gemeester,... ?" 

VUJO-voorzitter Joris Roets: 
„Ha, daar zit dan toch het 
addertje. Eerlijk, ik weet het 
nog niet Ik moet me hierover 
nog bezinnen, na rugge
spraak met de mensen waar
mede ik samenwerk." 

Daarmede komt een einde 
aan het gesprek. En eerlijk, 
WIJ was zich niet bewust van 
het addertje. Bovendien infor
meerde hij naar de leeftijd 
van Johan Sauwens. Een se-
kretaresse wist hem dat kor-
rekt te vertellen; burgemees
ter Sauwens werd geboren 
op 14 maart 1951 Joris 
Roets is, althans voorlopig, de 
jongste! 

De Volksuniejongeren kwamen ruim aan hun trekken bij de 
verkiezingen tientallen jeugdige flaminganten werden verkozen 
Politiek sekretans Luk Van Biesen werd raadslid in een faciliteiten
gemeente en nationaal voorzitter van de VUJO werd zelfs 
burgemeester' 
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Gemeenteraadsverkiezingen '82 m 
Globaal een vooruitgang in Oost-Vlaanderen 
Ruim dertig VU-gemeenteraads-
leden méér in Oost-Vlaanderen: 
van ca. 120 naar ruim 150 ge
meentelijke mandatarissen. On
tegensprekelijk een vooruitgang! 
Daarenboven zetelt de VU straks 
in een aanzienlijk aantal sche-
penkolleges: in Destelbergen, 
Melle, Merelbeke, St.-Martens-
Latem, Kluisbergen, St.-Niklaas, 
Denderleeuw, Erpe-Mere, Haal-
tert, Herzele, Lede en in Zotte-
gem. In de gemeente Kruibeke 
wordt de VU-er Denert burge
meester! 
Vooral de intrede van de VU In 
St.-Niklaas Is spectaculair: door 
het samengaan van de VU met 
de CVP komt een einde aan 
12 jaar CVP-SP-bestuur. 
Ook het fantastische resultaat 
van de VU, en meer speciaal van 
VU-volksvertegenwoordIger 
Paul Van Grembergen, Is verheu
gend. Toch worden zij er uit de 
koalltie geweerd. 
In Zele komt de VU niet in het 
schepenkollege, niettegenstaan
de het feit dat zij een overwin
ning boeken. Vooral het arrondis
sement Aalst is hoopgevend 
voor de Vlaamsnatlonallsten: 
omzeggens overal een vooruit
gang én straks vertegenwoor
digd In een groot aantal be-
stuursmeerderheden. 
De Arteveldestad krijgt een 
roomsblauw bestuur en de SP 
verhuist naar de oppositie. Ook 
de VU blijft er op de mlnder-
heldsbanken haar strijd verder
zetten. Toch zijn wij gelukkig met 
de evolutie in Oost-Vlaanderen: 
eindelijk wordt de VU medebe
stuurder in veel stadhulzen-

* Een zeer krappe meerderheid 
van 1 zetel voor de CVP in Lo-
christi. De VU wint er 1 zetel: 
mevr. Maria Van Peteghem. Ook 
In Maldegem, Wachtebeke, en 
Waarschoot boeken wij een aardi
ge vooruitgang. 
* In Melle komt er een meerder
heid van VU en CVP, waarbij de 
VU twee schepenen en de voor
zitter van het OCMW toebedeeld 
krijgt. In Merelbeke wordt de winst 
van de VU vermunt In een koalitie 
met de CVP: 3 VU-schepenen en 
tevens het voorzitterschap van 
het OCMW. 
* De lijst „Welzijn", een kartel 
waarbij ook de VU betrokken is, 
haalde in St.-Martens-Latem de 
volstrekte meerderheid. Er wer
den twee VU-ers verkozen en één 
van hen wordt schepen. 

* De lijst -GB" in Kluisbergen 
haalde, mee dank zij de VU, de ab
solute meerderheid. Er bestaat 
een kans dat de VU aldaar één 
schepenambt verovert. 
* In Berlare komt de VU er knap 
uit. Direkt twee verkozenen en 
ruim 10 % van de stemmen. El
ders in het arrondissement Den-
dermonde stagneren wij: Dender-
monde, Laarne, Buggenhout en 
Waasmunster. In Wichelen deed 
de VU voor het eerst mee... en 
haalt er 3 verkozenen (15 % van 
de stemmen). Ook in Weiteren 
verovert de VU zomaar twee ze
tels. 
* In de gemeente Zele was de 
VU tijdens de voorbije ambtster
mijn medebestuurder. De wil van 
de kiezer is heilig: de VU won nog 
een zetel bij, kopman De Bruyne 
behaalt het meeste aantal voor
keurstemmen van de gemeente 
(3399)... en toch wordt de VU uit 
het bestuur gehouden! 
. • De VU van Aalst beleeft het
zelfde: vooruitgaan en toch niet 
langer bij de koalitie betrokken 
worden. Jarenlang was de VU 
medeverantwoordelijk voor het 

beleid in Aalst. Een winst van circa 
1 % heeft echter niet mogen ba
ten. Ook is het opvallend dat Jan 
Caudron, tweede op de lijst en 
VU-kamerlid, een groot aantal 
voorkeurstemmen haalt. In Nino-
ve boekt de VU winst, wipt van 2 
naar 3 verkozenen, maar wordt 
niet vertegenwoordigd in het 
schepenkollege. 

•k Maar, in alle andere gemeen
ten, met uitzondering van Ge-
raardsbergen, van het arrondisse
ment Aalst is de VU wél betrok
ken bij een bestuursmeerderheid: 
In Denderleeuw en Zottegem met 
telkens 1 schepen; in Erpe-Mere, 
Haaltert, Herzele en Lede telkens 
met 2 schepenen. 
Vooral in Zottegem is dit een 
historische verandering. 

•k De Asseneedse VU gaat 

goed vooruit (3 %) en wint een 
zetel bij. Door deze uitslag kan 
voor de VU straks wel eens een 
belangrijke rol zijn weggelegd 
Vandaag zijn de onderhandelin
gen over een mogelijke koalitie 
nog bezig. 

* Het sukses van de VU in Des
telbergen levert twee extra VU-
verkozenen op. Bovendien werd 
een akkoord gemaakt met de 
PVV, zodat VU en PVV na 1 
januari de meerderheid vormen. 
De VU krijgt hierbij twee schepe
nen. 

* In de gemeente Evergem 
wordt de mening van de kiezer to
taal genegeerd door de CVP en 
PVV. Ondanks het enorm zwaar 
verlies voor de CVP ( - 9 ,2 9) en 
de overweldigende viktorie van de 
VU o.l.v. Paul Van Grembergen, 

wordt de VU niet bij een bestuurs
meerderheid betrekken. De CVP 
en PVV sloten inderhaast een 
akkoordje. De plaatselijke VU 
klom van 20 naar 30 % op en 
verhoogde het aantal raadsleden 
met vier... De PVV liet zich echter 
onmiddellijk gebruiken door de 
verliezer... 

* De VU van Gent blijft even 
sterk als voorheen: 7 verkozenen. 
Ook hier spannen de verliezers 
samen: de CVP en PVV verliezen 
samen 5 verkozenen... en toch 
maken zij een akkoord. Het is 
nogal wiedes dat dit monsterver
bond gedirigeerd werd vanuit de 
ministeriële kabinetten: Wilfried 
Martens en Willy Declercq zullen 
dit wel bedisseld hebben op de 
weg Gent-Brussel. 
* Dé verrassing voor Oost-
Vlaanderen, wat de VU betreft is 

toch wel het samengaan van CVP 
met VU in St-NIklaas. Jarenlang 
was de VU er de tweede partij, 
maar al die tijd kon zij niet deelne
men aan het bestuur van de stad. 
Thans is dit wel mogelijk gebleken 
en zal de VU met 2 schepenen in 
het OCMW worden vertegen
woordigd. De VU ontvangt verder 
het voorzitterschap van het 
OCMW. 
if In Kruibeke wint de VU zo
maar eventjes 10 % (tot 28 %) en 
wordt hierdoor veruit de tweede 
sterkste partij in deze gemeente. 
VU-lijstaanvoerder Denert wordt 
burgemeester in een koalltie met 
de SP. Verder zullen nog 2 VU-
ers in het schepenkollege zetelen. 
•k In de overige gemeenten van 
het arrondissement St-Niklaas 
blijft de VU globaal genomen op 
haar zelfde plaats. 

Paul Martens: 

„Wat blijft, 
is de zorg voor liet leefmilieu Ff 

Waarom Paul Martens? Een 
mengeling van journalistie
ke en politieke nieuwsgie
righeid naar de carrière van 
de gewezen Wlj-hoofdre-
dakteur, naar zijn aanpak 
van het „groene probleem" 
en naar het waarom van zijn 
wisseling van koalltlepart-
ner. 
Het is met enige schroom 
dat Wij zijn oude hoofdreak-
teur opbelt. Maar na de ge
bruikelijke uitwisseling van 
gelukwensen kan Wij rustig 
noteren. Met moeite krijgt 
hij er nog een paar vraagjes 
tussen. Voor het overige 
doet VU-schepen Paul Mar
tens zijn verhaal. 
Dat start in 1970: „In dat jaar 
kwam ik te Merelbeke wonen 
en voor ik het besefte prijkte 
ik op de 12de plaats van de 
VU-lijst voor de gemeente-
raaddsverkiezingen. Veel illu
sies koesterde ik niet, want 
buiten een éénmansaktie te
gen een vervuilende fabriek 
had Merelbeke niets over mij 
gehoord. De VU haalde 3 
zetels en even later kwam ik 
als eerte opvolger in de ge
meenteraad terecht Zes laar 
lang voerde onze kleine frak-
tie een harde, maar opbou
wende oppositie tegen CVP-
baron Verhaegen. In 1976 
werd dan ook algemeen een 
winst verwacht, maar de fu
sie dreigde die droom te 
doorkruisen. In de deelge
meenten stond de VU niet zo 
sterk en bovendien kwam de 
liberaal Pede, burgemeester 
van Bottelare, op met een 
CLM-lijst proppensvol perso
naliteiten. Geen haar op ons 
hoofd dat eraan dacht bij de 
pakken te blijven zitten. We 
sloten een akkoord met de 
plaatselijke milieuvereniging 
en kwamen op onder de be
naming VU-MB (Milieubelan
gen). Vier zetels behaalden 
we en samen met de lijst van 
Pede, momenteel voorzitter 
van de Vlaamse Raad, vorm
den we een bestuursmeer

derheid. Ikzelf werd eerste 
schepen, bevoegd over mi
lieubeleid, sociale huisvesting, 
ruimtelijke ordening en infor
matie". 
Wij: „Waarom dan nu plots 
een meerderheid met de 
CVP?". 
Schepen Paul Martens: „Ho, 
ho, niet zo snel Laat ons 
eerst de uitslag van 10 okto
ber bekijken. De lijst van 
Pede verliest enkele procen
ten, maar scoort evenveel ze
tels. De CVP, versterkt met 
senator De Cooman, verliest 
2 zetels en wijzelf eindigen 
op een zucht van de 6de 
zetel Onze vooruitgang werd 
echter bij een eventuele koa
litie met Pede niet vermunt 
Dat kon wel bij de CVP, dat 
zich tevreden stelde met het 
burgemeesterschap, sport, 
onderwijs en kuituur Al de 
overige bevoegdheden en 
het voorzitterschap van het 
OCMW vielen in onze 
schoot Het politiek spel van 
vraag en aanbod heeft hier 
ten volle gerendeerd. Wij 
hebben wat^ we wensen en 
kunnen nu rustig het VU-
programma verder verwe
zenlijken". 

Wij: „Wat is uw mening over 
het Agalev-verschijnsel?" 
Schepen Paul Martens: „Per
soonlijk ben ik van oordeel 
dat het hier om een tijdelijk 
verschijnsel gaat Maar let 
wel: konstant is en zal blijven 
een échte, in hei beleid inge
bakken zorg voor tiet leefmi
lieu. Voor het overige meen ik 
bij Agaiev een te grote ver
scheidenheid aan inzichten 
en versies bij de andere pro
blemen te ontwaren. Vroeg 
of laat zal dit zich wreken. 
Maar het wordt tijd dat de 
grote partijen de zorg voor 
het leefmilieu au sérieux ne
men". 

Wij: „Ondanks uw inzet en 
uw akkoord met de plaatselij
ke milieubeweging is er in 
Merelbeke toch een groene 
lijst opgekomen". 

Schepen Paul Martens: „Dat 
is een venijnig vraagske. Ik 
kan echter gerust stellen dat 
het hier eerder gaat om een 
lijst van rode jongens met 
groene hoedjes die trachtten 
te profiteren van het Agalev-
effekt zonder resultaten ech
ter Weet u bij voorbeeld dat 
wij in Merelbeke, aan de 
poorten van Gent, een groe
ne zone van 21 ha aangelegd 
hebben tussen de fabrieks-
buurt en de woonwijken?" 

Met moeite slaagt Wij erin 
een eind te maken aan het 
gesprek met zijn oud-hoofd-

redakteur. Maar niet zonder 
dat deze nog even een in
drukwekkende lijst meegeeft 
van de VU-bevoegdheden in 
zijn groen Merelbeke: „open
bare werken, afvalverwer
king, milieubeleid, stedebouw 
en ruimtelijke ordening, hin
derlijke bedrijven, burgerlijke 
stand, informatie, jeugd en 
gezin, brandweer, civiele be-
cherming, gehandicaptenbe
leid,,. 
Nu maar hopen dat er niet 
één vergeten is. Want met 
een gewezen hoofdredak-
teur moet WIJ tweemaal op 
zijn tellen passen. 
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Op Brussel na werd Vlaams-Brabant 
een steviger VU-burcht! 
Na de verkiezingen van oktober 
1976 was de Volksunie erin ge
slaagd in Vlaams-Brabant enkele 
schepenambten te veroveren. 
Sedert zondag j l . gingen er daar 
enkele van verloren, maar dit 
verlies werd echter ruimschoots 
goedgemaakt Zowel in het ar
rondissement Halle-Vilvoorde 
als in het arrondissement Leuven 
sloot zij verschillende bestuurs
akkoorden af. 

Elders in dit blad leest u meer 
over de afgang van de Vlaamse 
lijsten in de Brusselse agglome
ratie. Schuld daaraan hebben die 
Vlamingen die voor een sche-
penambt naar taalgemengde lijs
ten trokken en met hun (Vlaam
se) stemmen Franstaligen aan de 
macht hielden en brengen. 
Meer dan tijd dus om zich in het 
Vlaamse kamp ernstig te bezin
nen over een nieuwe en efficiën
te (verkiezings-)strategie. 
Woensdagmorgen waren in het 
arrondissement Halle-Vilvoorde 
en Leuven nog heelwat onder
handelingen waarbij de VU be
trokken was aan de gang. Op het 
gevaar af gewijzigde toestanden 
niet ti jdig te kunnen achterhalen 
toch een overzicht van de toe
stand. 

•k In Affligem (de samenvoeging 
van Hekelgem, Essene en Teralfe-
ne) diende de VU zich voor het 
eerst onder eigen naam aan en be
haalde 2 zetels. De voorbije zes 
jaar bestuurde de VU mee in een 
PVV-VU-kartel. 
* Ook in Asse bestuurde de VU 

mee, de mandatarissen leverden 
puik werk en ondanks het behoud 
van het zetelaantal (5) verhuist de 
VU naar de oppositie. 
* In Beersel verliest de VU 1 ze
tel (van 4 naar 3), toch wordt door 
de CVP met haar onderhandeld 
over een bestuursakkoord. 
* Kraainem-Samen heette de 
Vlaamse lijst In deze randgemeen-

- te en bestond uit VU'ers en 
CVP'ers. In 1976 behaalde die lijst 
7 zetels waarvan 1 VU'er. Zondag 
II. verloor de lijst 1 zetel. Van de 
huidige verkozenen zijn er 3 
VU'ers en 3 CVP'ers, onder hen 
Luk Van Blesen, nationaal VU-
sekretarls. In deze faciliteitenge
meente haalde de Franstalige lijst 
van burgemeester Marlcq de vol
strekte meerderheid. 

* In de hoop de heerschappij van 
burgemeester Bascour te breken 
gingen VU en CVP te Lennik 
samen naar de kiezer. Het kartel 
versloeg de lijst-Bascour, de VU'er 
Etienne Van Vaerenbergh wordt 
voorgedragen als burgemeester. 
Na jaren intense VU-werkIng en 
een aantrekkelijke kiescampagne 
Is dit een welverdiend resultaat! 
* Geplaagd door zware Interne 
problemen verloor de VU te Lie-
dekerke 2 van haar In 1976 ver
overde zetels en wordt nu met 1 
mandaat naar de oppositie verwe
zen. 
* In de faciliteitengemeente Lin
kebeek behoudt de Vlaamse lijst 
Linkebeek 2000 haar 4 zetels, één 
daarvan Is van VU-komaf. 

* In Londerzeel haalt de VU 4 
verkozenen, In 1976 kwam ze nog 
samen met SP en PVV op. 
* De VU van Maclielen behoudt 
haar In 1976 verkozen twee zetels, 
gaat met de SP en de PVV in een 
bestuurskoaijtle en krijgt 1 sche-
penzetel toegewezen. 
* Aangevoerd door kamerlid Jo
zef Valkeniers behield de Volk-
sbelangenlljst te Dilbeek haar 11 

zetels. De CVP verliest er drie 
zetels. Jef Valkeniers haalde de 
hoogste score voorkeurstemmen: 
3.962 en wordt burgemeester van 
een Volksbelangen-PVV-SP-koall-
tle! 
•k In Gooik veroverde de NCP-
lljst van VU-provIncleraadslid Staf 
De Doncker de volstrekte meer
derheid. Hij verzamelde zelf 1.223 
voorkeurstemmen en wordt voor
gedragen als burgenneester. 
* Ondanks zware Interne proble
men verliest de VU te Grimbergen 
slechts 1 zetel, van 5 naar 4. 
* In de Zwartelievevrouwe stad 
Halle behoudt de VU haar stellin
gen, 3 zetels. 
* In Hoeilaart, met nog een vol
strekte CVP-meerderheid weet 
de VU 1 zetel bij te winnen, van 1 
naar 2. Een taalgemengde lijst ver
liest er 2 zetels. 
* In Kampenhout Is de VU goed 
voor nog een zetel bij (3), sluit een 
bestuursakkoord met de CVP en 
krijgt 2 schepenmandaten. De VU-
lijst werd er aangevoerd door de 
verdienstelijke Marle-Loulse Van 
Hecke-Thlebaut 
* Ondanks de grote aanwinst (9 
zetels) van SP-burgemeester Leo 
Peeters wordt VU-senator Paul 
Peeters burgemeester te Kapelle-

op-den-Bos. Zijn VVB-lijst moest 3 
zetels inleveren. Het bestuursak
koord dat met de CVP werd afge
sloten voorziet naast het burge
meesterschap één schepenambt 
en het OCMW-voorzltterschap. 
* SP en CVP mogen In Meise 
wel de grote verliezers genoemd 
worden, ze verliezen respektieve-
lljk 3 en 2 zetels. De PVV wint er 5 
bij en de sinds jaren hardwerken
de VU 3! De VU sluit een be
stuursakkoord met de SP en de 
PVV. Dat zou haar het burge
meesterschap en 1 schepenzetel 
opleveren. 
* In Merchtem kreeg de VU-
verkozene, Luk Van Weyenberg 
het voor het zeggen. Omdat (DVP 
en GMB elk 11 zetels veroverden 
had de VU de keuze. Het wordt 
een koalltle VU-GMB. De VU (Van 
Weyenberg) krijgt de burgemees
terssjerp toegewezen en het 
OCMW-voorzltterschap. 
* De VU van Opwijk behoudt 
haar In '76 behaalde resultaat: 3 
zetels. Nog een gemeente waar 
de CVP haar meerderheid hand
haaft. 
* In Overijse versterkt de CVP 
haar meerderheid met 5 zetels! De 
V U verliest er 2 van de In '76 be
haalde 3 zetels. 

* In het pajottenlandse Pepingen, 
een van de weinige gemeenten 
waar zich slechts twee lijsten had
den aangediend, behoudt de Ge-
meentebelangenlljst haar meer
derheid (9 van de 13 zetels). Daar
tussen bevinden zich 5 VU'ers, 
een van hen — Jef Mertens — 
wordt eerste schepen. 
* Wie dacht dat met het verdwij
nen van „de eeuwige burgemees
ter", Karel Van (Dauwelaert de 
CVP te Roosdaal zou inleveren 
heeft het verkeerd voor. De CVP 
behoudt haar hneerderheld en sluit 
een akkoord met de PVV. De VU 
bevestigde haar goede score (4 
zetels) van 1976. 
* De VU-verkozenen van '76 
Frans Adang en Daan Vervaet 
van Sint-Pieters-Leeuw krijgen 
twee VU-kollega's bij. De CVP 
behoudt er haar meerderheid. 

* De Interne moeilijkheden bin
nen de VU van Steenokkerzeel 
zijn er de oorzaak van dat de VU 
van 4 naar 2 verkozenen valt. 
Toch onderhandelen onze verko
zenen er nog voor een nieuw 
bestuursakkoord. 

•k De VU regeerde te Ternatmee 
In een koalltle Centrumlijst-VU. Nu 
werd een akkoord gesloten waar

bij het ambt van burgemeester en 
van 1 schepen zou verworven zijn. 
* In Vilvoorde waar zich niet 
minder dan 12 lijsten aanboden 
weet de VU haar 2 zetels te 
behouden. 
* De lijst van de Vlaams-onvrien
delijke burgemeester Geurts be
houdt te Wemmei de volstrekte 
meerderheid. Het Vlaams kartel 
Wemmei behaalt 8 zetels, daarvan 
gaan 2 naar de VU. 

•*• In Wezembeek-Oppem wint de 
Vlaamse lijst Demokraten We
zembeek-Oppem 1 zetel bij en 
trekt van 7 naar 8. Daartussen zit 1 
VU'er. 

* Na zes jaar medebeleid verliest 
de VU te Zaventem 1 zetel, van 4 
naar 3. Toch komt zij opnieuw in 
een koalitie (PVV-VU-CVP) en 
krijgt 2 schepenmandaten toege
wezen. 

* In Zemst mag de VU juichen! 
Zij trekt er haar zetelaantal van 2 
naar 4 op. 

Arr. Leuven 
* Na zes jaar medebestuur ver
huist de VU te Aarschot naar de 
minderheid. Haar zetelaantal (2) 
blijft ongewijzigd. 

Notaris Valkeniers: 

,,Een nieuwe VU-start in liet Hagelend"' 
Nog steeds wordt de suiker
stad Tienen door oningewij-
den afgedaan als een libe
raal bolwerk. En dat is het 
ook 130 jaar lang geweest, 
tot wanneer wijlen Jaak 
Menckens met een CVP-SP-
meerderheid het blauw bas
tion een eerste maal deed 
wankelen. De Vlaamse soci
alist Rik Boel nam zijn rol 
over, maar de fusie van 1976 
bracht de liberalen opnieuw 
aan de macht, daarin ge
steund door de CVP van 
burgemeester Coel. 
Dat bleek evenwel slechts 
een korte intermezzo. Van
daag doet Rik Boel opnieuw 
zijn intrede in het Tiense 
stadhuis, ditmaal geflan
keerd door een aantal 
Vlaamse liberalen van de 
scheurlijst VSO en twee 
Vlaamsnationalisten. 
Voor het VU-arme Hageland 
is dat laatste haast een his
torische gebeurtenis. De 
wenkbrauwen van WIJ gin
gen helemaal aan het fron
sen wanneer vernomen 
werd dat een broer van Jef 
Valkeniers er als schepen 
de Vlaamsnationale fakkel 
zou torsen. WIJ besefte dat 
deze broer de telefonische 
gast uit Brabant moest zijn. 
Via een sekretarls vernam 
WIJ dat „Mijnheer de notaris 
Vital Valkeniers een inventa
ris was gaan doen en pas 
later op de dag te bereiken 
zou zijn". 
En Inderdaad. 

Het kostte haast geen moeite 
om de notaris met het pas
poort-woord WIJ aan het pra
ten te krijgen. 
„Wel, ik heb drie kinderen. 
Echte supporters. Onze oud

ste is de hevigste en onze 
jongste de luidruchtigste." 
Dat laatste herinnerde WIJ 
zich nog. Op een Leuvense 
meeting, net voor de parle
mentaire verkiezingen liep 
zoon Valkeniers rond — in
derdaad nogal luidruchtig — 
met een bordje „Ik stem voor 
mijn papa". 
WIJ: „Het vermoeden leeft 
dat u via uw broer in de 
politiek terechtgekomen zijl" 
Notaris Valkeniers: „O nee. 
We waren thuis met z'n nege
nen en allen hebben we een 
Vlaamse opvoeding gekre
gen. Twee ervan zijn in de po
litiek terechtgekomen, bij de 
VU. Trouwens, onze Jef heb 
ik niet zoveel gezien. Die was 
op pensionaat en onder de 
weekeinden gingen we uit 
Apart natuurlijk." 
WIJ: „Hoe is de VU er plots in 
geslaagd door te breken in 

het moeilijke Hageland? Het 
was toch de eerste maal dat 
de VU er deelnam aan ge
meenteraadsverkiezingen ?" 

Notaris Valkeniers: „Neen, in 
1976 deden we dat reeds, 
vermomd als Gemeentebe
langen. Een volkomen misluk
king. We namen ons echter 
voor hard te werken, op naar 
1982. Maar met Egmont viel 
alles stil en dan die neder
laag... Vooral onder impuls 
van Willy Kuijpers herpakten 
we ons en in 1981 bood Willy 
me de tweede plaats op de 
kamerlijst aan. Vier dagen 
ben ik parlementair geweest 
Uiteindelijk ging de vierde 
Brabantse VU-zetel naar Hal
le-Vilvoorde. Dat was echter 
een prachtige aanmoediging. 

Nu zijn we kordaat met VU 
opgekomen, en ge ziet het 
resultaat: twee verkozenen 

In Tienen wordt Vital schepen, in Dilbeek broer Jozef 
burgemeester! 

— Theo Vandeborght en ik
zelf — en onmiddellijk in de 
meerderheid." 
WIJ; „Een koalitie onder de 
leiding van de SP'er Boel." 
Notaris Valkeniers: „Ja, een 
fijne man en een Vlaming! 
Daarbij komt dan nog de 
VSD, een afgescheurde lijst 
van Vlaamse liberalen. De 
VU heeft twee schepenen 
dus, met als bevoegdheden: 
openbare werken, kuituur, mi
lieubeleid en ontwikkelings
samenwerking. Dat valt best 
mee. Ik nodig u nu reeds uit 
voor de eerste Tiense 11 juli-
viering in 1983." 
WIJ: „Breekt de VU nu defini
tief door in het Hageland'^" 
Notaris Valkeniers: „De VU 
staat hier zwak. Willy Kuij
pers heeft heel wat energie 
gestoken in deze streek. Met 
onze deelname aan het be
leid in Tienen zal dat alles 
waarschijnlijk een eerste 
maal vruchten opleveren. De 
Hagelanders zullen verschie
ten als ze dat horen. Eindelijk 
zullen ze de VU als een se-
rieuse partij aanvaarden. Aan 
ons dan om de werking hier 
stevig uit te bouwen." 

WIJ: „Hebt u al enig nieuws 
van uw broer?" 
Notans Valkeniers: „Gisteren 
(n.v.d.r.: maandag) belde hij 
me om me geluk te wensen. 
Zelf was hij nog aan 't onder
handelen. Maar let op ge 
moogt me daar in Brussel niet 
vergelijken met „de Jef". Ik 
ben veel braver en stiller" 
Dat laatste wilden wij toch 
even verifiëren bij het kamer
lid zelf Een late telefoon leer
de WIJ evenwel dat broer Jef 
nog steeds aan de onderhan
delingstafel zat 
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Gemeenteraadsverkiezingen '82 mt 
•k Tot vóór zondag II. was de VU 
er niet in geslaagd te Bertem vaste 
voet te krijgen in de raadszaal Nu 
i s ook dat gelukt en wel door Ludo 
Croonenberghs! 
* Na jaren harde en intense 
werking oogst de VU te Bierbeek 
de vruchten van hoge inzet. Van 1 
zetel in 76 springt zij naar 4 en in 
het schepenkollege. Met de CVP 
werd een bestuursakkoord afge
sloten dat 2 schepenen en het 
OCMW-voorzitterschap voorziet. 
(Lees ook biz. 24.) 
•* In Boortmeerbeek behoudt de 
V U haar zetelaantal (2) dat in 76 
werd bereikt. Er was nochtans een 
flinke stemmenwinst. 
* Te Diest trekt de VU nu met 
twee verkozenen naar de ge
meenteraad. 
•k De VU van Herent mag wel bie-
zonder tevreden zijn, haar lijst wint 
zo maar ineens 3 zetels bij (van 4 
naar 71). VU-kamerlid Willy Kuij-
pers haalt er met 1.687 voorkeur
stemmen de hoogste score. De 
Vlaamse eerste minister Geens... 
711. De VU sloot reeds een ak
koord met de SP en de Gemeen
tebelangen en dat levert 2 sche-
penmandaten en het OCMW-
voorzitterschap op. 
•k In het moeilijke Hoegaarden 
deed de VU het vrij behoorlijk. 
Alhoewel ze geen verkozene 
heeft toch 57 % van de stem
men... 

* Op de Gemeentebelangenlijst 
te Holsbeek zijn er van de 7 
verkozenen 3 VU-mensen. 
•*• Voor het eerst in de geschiede
nis van Huldenberg zal een VU-
raadslid zetelen (Jef Trappeniers). 
Woensdagmorgen sprak men nog 
van onderhandelingen waarbij de 
V U betrokken was. 
* In Keerbergen handhaaft de 
VU haar positie, 2 verkozenen. De 
CVP verovert er de volstrekte 
meerderheid. 
* 1n Kortenberg drukte het Van 
Miert-effekt zwaar op de verkie
zingen. De VU bhield er haar 2 ze
tels en kan in een koalitie met de 
SP en Gembel één schepen aan
duiden. 
* Ondanks winst slaagt de V U er 
niet in te Landen één zetel te 
veroveren. Blijven werken én 
zwoegen is de boodschap! 
•*r In Leuven waren de opkomst 
van AGALEV en de Socialistische 
Progressieve Eenheid de onbe
kenden tijdens de jongste stem
busslag. Hebben beiden een rol 
gespeeld bij het stagneren van de 
VU-cijfers? De veroverde 5 zetels 
van 76 werden behouden, de jon
geren op de VU-lijst deden het 
biezonder goed! 
•* De VU in Oud-Heverlee brengt 
haar zetelaantal van 1 op 2. 
* In Rotselaar wint de CVP 5 ze
tels bij en behoudt de meerder
heid. De VU kan een kleine wlhst 
niet gebruiken om haar enige zetel 
te vermenigvuldigen. 
* Met zes zetels blijft de VU in 
Tervuren de tweede grootste par
tij. Na 6 jaar medebestuur hand
haaft zij vlot haar zetelaantal, het 
was ook een puike en hardwer
kende ploeg. 
* Te Scherpenheuvel-Zichem 
steeg de VU van 1 naar 2 zetels. 
* De pechvogels bij uitstek zijn te 
vinden in Tielt-Winge. De onvolle
dige VU-lijst kwam daar slechts 
een handvol stemmen te kort voor 
1 zetel... 
•*• Tienen mag in het Hageland 
wel de grootste verrassing ge
noemd worden. De VU haalde er 
zo maar meteen 2 zetels en raakte 
even onverwacht in de bestuurs-
meerderheid. SP-VU-VSD. Vital 
Valkeniers en Theo Vandeborght 
zullen in het schepenkollege zete
len. 
* De VU haalde in 1976 met 
4,8 % in Zoutleeuw geen enkele 
verkozene, dit keer haalt zij 1 
mandaat uit een Gemeentebelan
genlijst 

Een onstuitbare VU in Limburg 
In Limburg In het verlies van de 
CVP onvoorstelbaar groot: In 
niet minder dan 18 gemeenten 
verliest deze partij haar volstrek
te meerderheid. Nog verheugen
der echter Is de enorme opgang 
van de VU, tot In de kleinste 
gemeenten toe! Het beste resul
taat van de VU Is uiteraard de 
verpletterende overwinning van 
VU-burgemeester Jaak Gabriels 
In Bree. Zijn lijst .Jong" haalde 
liefst 6 0 % van de stemmen! 
Maar ook elders deden de 
Vlaamsnatlonallsten het niet on
aardig: in een pak gemeenten 
kwam de VU voor het eerst op en 
scoort zij er direkt hoog en In 
sommige lokaliteiten wordt het 
aantal verkozenen eenvoudig
weg verdubbeld! 

Eén wanklank in Limburg Is de 
uitslag in Voeren- en het gevaar 
dat bendeleider José Happart er 
burgemeester wordt. Over ande
re meerderheden zijn wij op van
daag nog niet volledig geïnfor
meerd, zodat wij u verwijzen naar 
onze editie van volgende week 
om de juiste resultaten te lezen. 

Wel vernemen wij zopas dat VU-
mensen In ongeveer 15 van de 44 
Limburgse gemeenten bij het be
stuur betrokken worden! En be
halve Gabriels worden ook Jos 
Truyen, Willy Butseys in Heus-
den-Zolder, Jaak Vanden Wljn-
gaerd uit Herk-de-Stad. Johan 
Sauwens In Bilzen, en straks 
Willy WIjsmans uit Hechtel bur
gemeester! Dat maakt zes! 

Gej" 

* In de gemeente As wordt het 
aantal gemeenteraadsleden voor 
de lijst „Truyen" verdubbeld tot 6 
(ongeveer 35 % van de stem
men). Deze lijst is van VU-strek-
king. Na onderhandeling is nu zelfs 
gebleken dat Jos Truyen burge
meester wordt Hij haalde overi
gens veruit het hoogste aantal 
voorkeurstemmen. 

•*• De mijnstad Beringen wordt 
na 1 januari meebestuurd door 
twee VU-schepenen. De verkie
zingsoverwinning wordt aldus in 
macht omgezet Verder wordt de 
VU betrokken bij het gemeentelijk 
beleid door te zetelen in de kolle
ges van volgende plaatsen: in Ha
len CVU-verkozenen op de lijst 
„Nieuw"), in Tessenderio (op de 
lijst „VB"), in Zonhoven (VU-man-
datarissen van de kartellijst), In 
Houthalen, in Lommei, in Maaseik, 
in Hoeselten in Hechtel-EkseKiijst 
„HE") in Overpelt en in Neerpelt 

•k In een aantal gemeenten zijn 
de onderhandelingen over het ma
ken van bestuursmeerderheden 
nog bezig. Het is niet uitgesloten 
da tookdaar Vlaams-nationalisten 
straks mee aanzitten aan de sche-
fientafel. Zo in Kinrooi. 

•k Johan Sauvvens, VU-fraktielei-
der in de Limburgse provincieraad, 
wordt hoofd van een koalitie van 
Nieuw (VU), SP en PVV te Bilzen. 
Sauwens haalde een fantastisch 
aantal voorkeurstemmen: 3644! 

* De lijst „HAB" veroverde in 
Hoeselt de absolute meerderheid 
en krijgt dus uiteraard de burge
meester en bemant het schepen
kollege. De VU was op deze lijst 
sterk vertegenwoordigd. VU'er 
Willy Ramaekers wordt er eerste 
schepen. 

* De kandidaten van de groep 
„Jong" haalden 22 % en 5 verko
zenen te Meeuwen. Wij kunnen 
nog niet achterhalen of daar VU-
mensen bijhoren. 

* In Bochelt veroverde de lijst 
„GB" 32 % van de stemmen. Dit 
levert 7 raadsleden op... van VU-
gezindheid. Ook in Alken werden 
meer mensen op de EVA-lijst ver
kozen; hieronder ook VU-militan-
ten. En in Riemst verdubbelt de 
V U haar raadsledental. De ploeg 
„Inspraak", van VU-huize, wist zo
maar eventjes 3 zetels in de ge
meenteraad te veroveren, evenals 
de lijst „Nieuw" te Zutendaal 

•k Het hart van de Volksunie in 
Limburg klopt jong en fel.. 

Burgemeester Gabriels: 

Over doorbraak gesproken..." / / 

Iemand als kamerlid-burge-
meester Jaak Gabriels strik 
je niet zo gemakkelijk. 
Momenteel doorkruist deze 
man, zo'n 4500 voorkeur
stemmen waard in Bree, het 
ganse arrondissement om 
het uitdelnende Gabrlëls-ef-
fekt om te zetten in meer
derheden.'Even na zevenen, 
op dinsdag, krijgen we hem 
toch even aan de telefoon. 

„Echt, ik heb maar een vijftal 
minuutjes. Ik moet seffens 
nog de baan op. Morgen 
moet de toestand In dit arron
dissement volkomen duidelijk 
zijn." 
WIJ: „De Brenovatle heeft 
zich dus voortgezet" 
Burgemeester Jaak Gabriels: 
„Eigenlijk hoor Ik dat woordje 
niet zo graag. Wat wij in Bree 
voorstaan, dat is een totaal 
andere aanpak van het ge
meentebeleid. Openheid en 
dienstbaarheid zijn onze sleu
telwoorden: samen met de 
mensen van Bree werken 
voor de mensen van Bree." 
WIJ: „Ondanks uw reeds 
zeer ruime meerderheid 
slaagde u er toch In nog drie 
zetels bij te winnen en uw 
persoonlijke score fel te ver
beteren." 

Burgemeester Jaak Gabriels: 
„Ja, dat wel De plaatselijke 
CVP was nochtans zeer 
agressief te werk gegaan. 
Dat hebt ge wel bemerkt in 
de kranten en tijdschriften. 
Bovendien had ze haar lijst 
versterkt met een aantal dok
ters en zo." 
WIJ: „Ondertussen begint 
het Bree-effekt stilaan uit te 
deinen over het ganse arron
dissement" 
Burgemeester Jaak Gabriels; 
„Ik mag gerust stellen dat de 
VU definitief doorgebroken Is 
in Noord-Llmburg. Kijk maar 

naar gemeenten als Bocholt, 
Meeuwen, Dilsen,... overal zijn 
we daar vanaf zéro vertrok
ken. Vandaag hebben we In 
al die gemeenten een zeer 
sterke fraktie. 

Trouwens, een blik op gans 
Limburg leert u dat daar waar 
men het aangedurfd heeft de 
lijsten te vernieuwen en te 
verjongen, het sukses niet 
achterwege Is gebleven. In 
Bilzen bijvoorbeeld is Johan 
Sauwers erin geslaagd de 
burgemeestersjerp te ver
overen. Of kijk naar Heus-
den-Zolder waar we haast In 
één klap met de lijst „Nieuw" 
een elf man-sterke fraktie uit 
de brand slepen. De CVP valt 
er terug van 22 zetels op 9, 
van een pandoering gespro
ken. Voor de eerste maal In 
de geschiedenis komt ze op 
de opposltlebanken terecht" 
W U ; „Vanuit CVP-hoek 
wordt nogal eens beweerd 
dat u er systematisch op aan
stuurt antl-CVP-koalltles te 
vormen." 

Burgemeester Jaak Gabriels; 
„Wat verwacht de CVP dan 
wel van ons. Wij moeten nu 
toch geen medelijden gaan 
hebben. Steeds heeft deze 
partij ons systematisch op 
een zijspoor gezet, meer 
zelfs ons tegengewerkt met 
alle mogelijke middelen. Maar 
kom, wat we onze mensen 
aanraden Is het volgende: 
kies een bestuurspartner die 
u de kans geeft uw program
ma te verwezenlijken, die sa
men met u een open en 
dienstbaar beleid wil voeren. 
Is dat in een bepaalde ge
meente toevallig de CVP, dan 
kan dat mijns inziens perfekt" 
WIJ; „Laat ons nog eens te
rugkeren naar Bree. Daar zijn 
SP en PW volledig van de 
kaart geveegd terwijl de eni

ge oppositiepartij de CVP, 
erg afgeslankt uit de jongste 
verkiezingen komt." 
Burgemeester Jaak Gabriels; 
„Door onze zeer brede op
stelling geven heel wat men
sen uit de PVV en de SP op 
plaatselijk vlak hun stem aan 
ons. Bij de lljstvormlng hou
den we daar rekening mee. 
Opnieuw hebben we 
gewerkt aan verruiming en 
verjonging. Umoet weten dat 
bij het gemeentebeleid onze 
opdrachtgever Bree Is." 
WIJ: „Staat of valt dat alles 
niet met Jaak Gabriels?" Op 
dat ogenblik voelt WIJ aan 
dat de vijf minuten verstre
ken zijn. Snel de vraag her
pakken: „Een boodschap 
voor de vele Vlaams-nationa
listen die in het gemeentehuis 
terechtkomen!" 
De eerste vraag is evenwel 
niet ontgaan aan burgemees
ter Jaak Gabriels; „Kom nou, 
Jaak Gabriels is slechts de 

toevallige eksponent van een 
vernieuwende aanpak. Al 
onze mensen delen de visie 
van openheid, dienstbaar
heid, verjonging. Dat alles 
steeds In samenwerking met 
de bevolking. Eigenlijk zou 
deze metodlek In gans Vlaan
deren moeten toegepast 
worden. Aan de vele nieuwe 
schepenen en burgemees
ters, slechts deze bood
schap: voor een gedurfd, 
open en dienstbaar beleid. 
Betrek de bevolking erbij 
Bouw een goede ploeg op 
rondom u; vandaag begint de 
kampanje voor 1986." 
De vijf minuutjes zijn defini
tief voorbij. Ergens in Limburg 
wordt op zijn „effekt" ge
wacht om een nieuwe meer
derheid uit te bouwen. De 
„Doorbraak'-gedachte heb
ben anderen zich reeds toe
geëigend, maar de echte ver
wezenlijking ervan komt op 
het aktief van Jaak Gabriels. 
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Alleenmacht van CVP doorbroken in Noordzeegouw 
Dat is alvast duidelijk: in West-
Vlaanderen verliest de CVP de 
absolute meerderheid. En de VU 
komt in een serieus aantal meer
derheden terecht. In Brugge blijft 
de VU erbij, evenals in Wervik, 
Wingene, Ledegem en Menen. 
Verder doen de Vlaamsnationa-
listen hun intrede in het schepen-
kollege te Zedelgem, Izegem, 
Roeselare, Tielt, Poperinge en te 
Zonnebeke. Daarboven worden 
VU-mensen medebestuurder in 
een aantal gemeenten waar zij 
opkwamen op karteliijsten of met 
plaatselijke lijsten: te Denter-
gem, Wielsbeke, Alveringem, De 
Panne en Middelkerke. 
West-Vlaanderen, reeds in de 19 
de eeuw een sterke burcht van 
overtuigde Vlamingen, doet zijn 
naam eer aan met deze uitslag. 
Nochtans gaat de VU ook her en 
der achteruit: Oostende, Ouden-
burg, Diksmuide, Blankenberge, 
Roeselare- Niet zelden is dit te 
wijten aan erg lokale toestanden 
of probleemsituaties. Daartegen
over staat dat in een deel nieuwe 
gemeenten voor het eerst een 
vu-lijst (of VU-getint) zich aan
diende en dit met sukses: Ichte-
gem. De Haan, Beernem, Torhout, 
Zedelgem, Pittem-
Meest opmerkelijke persoonlijke 
resultaten zijn deze van VU-ka-
merlid Desseyn en VU-senator 
Debusseré (beiden het hoogste 
aantal naamstemmen van hun 
gemeente), evenals de absolute 
meerderheid van de lijst van ge
wezen VU-senator Willy Persijn. 

* In de provinciehoofdplaats 
deed zich een politieke aardver
schuiving voor; de SP, maar in 
feite alleen Frank Van Acker, be
haalt er een enorm persoonlijk 
sukses, de VU, P W en Brugse 
Demokraten(groep rond ex-CVP-
kamerlid Van Damme) stagneren, 
en het verlies van de CVP is 
enorm zwaar (—12 % ) ! De huidi
ge koaiitie wordt dus verdergezet, 
evenwel met een herschikking van 
de schepenambten: de VU moet 
er één afstaan aan de SP en krijgt 
dus drie sjerpen. Het is duidelijk 
dat de Brugse bevolking het voor
bije beleid van Brugge overdonde
rend heeft goedgekeurd, maar dat 
slechts één man van dit sukses 
genoten heeft: het „Van Acker-
effekt". Kopman van de VU, eer
ste schepen Pieter Leys haalde 
3.162 stemmen. 

•k In Damme dienden zich 
slechts 2 lijsten aan: de CVP o.l.v. 
onderwijsminister Daniël Coens 
en een kartel van VU-SP-PVV. De 
stembusuitgang was vernederend 
voor Coens: 9 % achteruit (verlies 
van 5 zetels) en een mooi resul
taat van de oppositielijst: 9 verko-
zenen tegenover 12 voor de CVP. 
VU-kandidate mevr. Bulcke-Ver-
bruggen haalde liefst 559 naam
stemmen en werd hiermee raads
lid. 

* In de gemeente van VU-ka-
meriid Raf Declercq Knokke-Heist 
deed de VU-ploeg het biezonder 
goed: van 1 naar 4 zetels. Vooral 
het zeer hoge aantal voorkeur
stemmen van Raf Declercq is ver
heugend: liefst 1.6161 Iedereen 
had gehoopt dat de CVP, die haar 
meerderheid kwijtspeelde, nu naar 
de oppositie zou worden verwe
zen. Maar, onmiddellijk werd een 
bestuursakkoord betekend tus
sen de CVP en de PVV... en dit 
voor twaalf jaar! W^t de uitslag in 
'88 ook weze... 

* SJechts 44 % en toch de 
meerderheid van het aantal ge
meenteraadsleden in Torhout 
voor de CVP. Weggevlucht ui^ 
Brugge wordt senator Windels er 

burgemeester. De VU komt met 
één verkozene, apoteker Paul 
Vlieghe, in de raad. 
* Biezonder verheugend is de 
uitslag In Zedelgem van niets naar 
10 % voor de VU, twee verkoze-
nen die allebei schepen worden 
en een zwaar aangeslagen CVP 
die naar de minderheid wordt ge
duwd. Het resultaat van aanhou
dend en hard werken aan de basis 
wordt door de kiezer gunstig be
oordeeld. 
* Een verlies voor de VU van 
Diksmuide van één zetel, ondanks 
het niet slechte resultaat van lijst-
aanvoerster mevr. Lieve Van 
Damme. Haar Oostkampse kolle-
ga mevr. Nele Mollet-Soenen had 
meer geluk en met haar kartellijst 
„Nieuw" behaalt zij 4 verkozenen 
(waaronder 3 VU'ers) Toch is de 
CVP-meerderheid overeind geble
ven. 
* Het kartel „Gemeentebelan
gen" ( = samenwerking tussen 
VU en PVV) haalt in Alveringem 

een volstrekte meerderheid en 6 
op de 9 verkozenen zijn van VU-
strekking. Eindelijk werd de homo
gene CVP-macht doorbroken. In 
het hartje van de Westhoek deed 
zich een heuse (en gunstige) ken
tering voor. 
* De lijst „De Haan 2000", met 
op kop dr. Mik Van Opstal (ge
neesheer en aktielid van „medici 
tegen atoomwapens") haalde een 
goede uitslag: twee verkozenen. 
Ook in Gistel deed de VU het erg 
knap: een verdubbeling van het 
aantal raadsleden tot 4. 
* Kamerlid Julien Desseyn was 
kopman bij de partij „Stem van het 
Volk" — een duidelijk VU-gekleur-
de lijst. Desseyn scoort het hoog
ste aantal voorkeurstemmen van 
Middelkerke: 1.781. De koaiitie 
met de liberalen wordt er dus 
voortgezet. De VU krijgt er de 
burgemeester, 2 schepenen en de 
voorzitter van het OCMW. 

* In Veurne doet het kartel van 
VU en PVV het niet onaardig: 6 

verkozenen waarvan 4 van VU-
strekking. 

* De Panne, de gemeente van 
de veroordeelde burgemeester 
Versteele, kent een verbazend re
sultaat: de partij „EDA", waarop 
VU'ers staan, haalt er de absolute 
meerderheid. Ook hier stappen wij 
dus in het schepenkollege met 1 
VU-schepen. 

* Lieve Favoreel-Craeynest uit 
Menen behaalde een klinkende 
overwinning. Als lijsttrekster 
kreeg zij 1.054 stemmen achter 
haar naam. De VU-fraktie gaat van 
4 naar 5 verkozenen De VU krijgt 
er twee schepenen. In Kortrijk 
blijven wij statu quo, in Wevelgem 
boeren wij lichtjes achteruit, maar 
in Kuurne en Zwevegem winnen 
wij. 

* Het kartel „ED", een samen
werking van VU, PVV en onafhan-
kelijken, behaalt tn Waregem een 
prachtig resultaat: 11 raadsleden 
waaronder 4 Vlaamsnationalisten. 

Rosa Lernout 

De VU is hier 
bekend als een ploeg rt 

Nauwelijks zes jaar geleden 
was er helemaal geen Rosa 
Lernout te bespeuren in de 
dag-op-dag-partijwerking. 
Zes jaar geleden was er te 
Wervik amper enige VU-
werking te bespeuren. In de 
gemeenteraad telde de par
tij één vertegenwoordiger. 
Vandaag is Rosa Lernout 
eerste schepen van haar ge
meente en telt de VU er een 
vier man sterke fraktie. Vol
doende redenen om eens 
telefonisch poolshoogte te 
nemen. 
Aan de andere kant van de 
lijn treffen wij de echtge
noot „Als mannen onder 
mekaar" vraagt WIJ hoe dat 
nu gaat met dat politiek 
hoogvliegen van de vrouw: 
„Ja... dat moeten we gewoon 
worden, hé." 
Even later komt de kersverse 
VU-schepen zelf aan het 
woord. Al dadelijk vertelt ze 
niet zo gebrand te zijn op een 
gesprek. Maar kom, WIJ kan 
er nog net door Met welke 
vraag start ye dan ? Hoe is 't 
zover gekomen? 
Rosa Lernout: „ Vooreerst 
moeten we de CVP bedan
ken. Die heeft Wervik derma
te slecht bestuurd, dat zij 
gedeeltelijk zelf haar onder
gang bewerkstelligd heeft 
Daarbij komt het feit dat wij 
zes jaar lang hard gewerkt 
hebben: een streekblad, deel
name aan het verenigingsle
ven, enz. Maar pas op, dat is 
niet mijn werk alleen. Dat is 
het werk van een ploeg van 
zo'n vijfentwintig militanten. 
Spreek de mensen hier over 
de VU, dan is de ploeggeest 
en de onbaatzuchtige samen
werking het eerste wat ge te 
horen krijgt" 

WIJ: „En dan kwamen de 
verkiezingen van 1982" 
Rosa Lernout- „Ja, we voer
den een zeer eenvoudige 
campagne Wel zorgden we 

voor een goede lijst, met heel 
wat jongeren op. Het resul
taat kent u: vier verkozenen 
en samen met de SP en de 
PVV vormen we de nieuwe 
bestuursmeerderheid. We 
hebben twee schepenen en 
het voorzitterschap van het 
OCMW. Zelf heb ik de be
voegdheid van financiën..." 
WIJ: financiën?" 
Rosa Lernout: „Een vrouw 
kan dat ook aan! Bovendien 
koos ik die bevoegdheid be-
wu,st Momenteel zijn de fi
nanciën in deze gemeente 
een echte warboel, daar 
moet de opruimingsaktië 
starten. Verder hebben de 
VU-schepenen de bevoegd
heid over huisvesting, gezin, 
jeugd en milieubeleid." 
Op dat ogenblik veroorlooft 
WIJ zich een onder-onsje: 
„Waarom hebt u niet geop
teerd voor de bevoegdheid 
over middenstand?" ide lezer 
moet weten dat Rosa Ler
nout en haar echtgenoot een 
handelszaak uitbaten en dat 
de problematiek van de zelf
standigen zowat het stok
paardje IS van dit duo). Haar 
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antwoord laat aan duidelijk
heid niets te wensen over: 
„ Vooreerst omdat wij zelf tot 
de middenstand behoren. Het 
zou al te zeer op zelfbedie
ning lijken. Bovendien is mijn 
echtgenoot voorzitter van de 
plaatselijke middenstands
vereniging... " 

WIJ: „Wat anders nu. Samen 
met voorzitter Hervé Van-
damme en senator Michel 
Capoen bent u zowat de drij
vende kracht van het arron
dissement leper Bovendien 
zijn er het partijbestuur, de 
vergaderingen van de afde
ling, de partij- en de arrondis-
sementsraad en vanaf 1983 
het schepenambt... hoe zal u 
dat alles even stipt en nauw
gezet kunnen blijven vol
gen'^" 

Rosa Lernout: „Het arrondis
sement en de afdeling drijven 
met langer op een paar 
krachten. Over de afdeling 
vertelde ik reeds. Maar ook in 
het arrondissement is er 
vooral onder impuls van se
nator Capoen een hele ploeg 
uitgebouwd, die zonder pro
blemen een gedeelte van 
mijn werk kan opnemen." 
WIJ: „En het gezin?" 
Rosa Lernout: „Ja, er komt 
een pak werk bij nog minder 
thuis. Maar dat zullen we wel 
samen met mijn man en onze 
dochters in orde brengen " 
WIJ voelt dat hij voldoende 
kopij vergaard heeft en 
neemt afscheid. Dat was ech
ter zonder de kersverse eer
ste schepen gerekend. 
„Ge moogt vooral met verge
ten te vermelden dat ook 
onze jongste kandidaat ver
kozen IS. HIJ IS nauwelijks 22 
jaar De VUJO heeft hier 
hard gewerkt" 
Dat bevestigt de mening van 
WIJ. de Volksunie Wervik en 
het arrondissement leper 
worden bestuurd door een 
PLOEG. 

* In Ardooie en Dentergem 
deed de VU mee in de vorm van 
karteliijsten en in beide gemeen
ten werd dit een sukses. Daar 
waar in Ardooie echter de CVP-
meerderheid behouden blijft, haalt 
het samenwerkingsverband tus
sen VU en liberalen „Gl" het wel in 
Dentergem en wordt dit dus de 
bestuursgroep. De VU krijgt er 3 
schepenen. 

* De groep „Gits", van VU-ge-
zindte, haalde in Hooglede 5 ge
meenteraadszetels, maar de CVP 
blijft er de meerderheid vertegen
woordigen. 
•k Een verrassing in Ingelmunster 
waar de VU twee mandaten in de 
wacht sleept. Lijstaanvoerster 
mevr. Blondeel-Mestdagh haalt 
met haar 413 naamstemmen meer 
dan de SP en PVV-kopmannen. 
Wie is zij, die „sterke vrouw"? 
•k Nog beter deed het de Ize-
gemse VU: 5 raadsleden, waarvan 
er 3 schepen worden. Samen met 
de SP en GB vormen zij immers 
de bestuursmeerderheid: Geert 
Bourgeois, Depoorter en Wij-me
dewerker Enk Vandewalle wor
den straks met een geelzwart lint 
omgord. 

* Met 2.941 stemmen, of ruim 
46 % van de stemmen, behaalt de 
lijst Vrijheid en Demokratie de 
volstrekte meerderheid te Lede
gem. VU-senator Debusseré 
wordt opnieuw burgemeester. De
busseré stijgt van 1.608 naar 2.173 
voorkeurstemmen. 
* In Pittem doet de VU voor het 
eerst mee en van niks wipt zij naar 
ca. 22 % en krijgt drie raadsleden 
* Alhoewel de VU in Roeselare 
achteruit gaat, vooral te wijten aan 
het feit dat ex-VU-volksvertegen-
woordiger Mik Babyion met een 
eigen lijst opkwam, zit er toch 
goed nieuws bij. De VU wordt er, 
samen met de (iVP, lid van het kol
lege. 
* Ook in Tielt deed zich iets 
soortgelijks voor. De CVP verloor 
haar alleenheerschappij (onderlin
ge ruzies en scheurlijsten) en, niet
tegenstaande het lichte verlies 
van de VU, worden wij betrokken 
bij een meerderheid: 2 schepenen 
en de voorzitter van het OCMW. 
* Het kartel „WVD" te Wielsbe
ke kreeg het vertrouwen van als-
jeblief 85 % van de stemmen Ook 
de VU wordt in het schepenkolle
ge vertegenwoordigd door 1 man
dataris. 
* De lijst „GB" te Wingene met 
als lijstaanvoerder Willy Persijn, 
gewezen VU-senator, verstevigde 
zijn meerderheid nog maar eens. 
Persijn is met zijn 2.809 voorkeur
stemmen veruit de sterkste en 
blijft dan ook burgemeester. 
•k In het Heuvelland werden 2 
VU'ers verkozen op de kartellijst 
„VVP". Toch werd de CVP-meer
derheid bestendigd door de stem
busuitslag 
k Alhoewel de VU in leper voor
uitgaat, wordt dit niet uitgedrukt in 
zetelwinst. Lijstaanvoerder VU-se
nator Michel Capoen kondigde 
een harde, maar opbouwende op
positie aan 
* De grote overwinning van de 
VU in Poperinge wordt wel geho
noreerd- 4 verkozenen én betrok
ken in een koaiitie (2 schepenen). 
Ook in Zonnebeke en in Wervik 
scoorde de VU biezonder goed 
en krijgen wij schepenen In Zon
nebeke 1 en in Wervik 2 schepe
nen Vermeldenswaardig is zeker 
dat Roza Lernout-Martens, lid van 
het VU-partijbestuur, aldus sche
pen wordt te Wervik En daar 
komt nog eens de voorzitter van 
het OCMW bij 
De doorbraak van de VU in het ar
rondissement leper is onstuitbaar 
gebleken! 
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Guns' knechten 
Vooral de CVP heeft er in Brus
sel onverminderd aan gehouden 
waar mogelijk scheep te gaan 
met frankofonen. 
Omdat op die wijze, zo wordt 
gesteld, de meeste kans blijft 
bestaan schepenmacht in de 
wacht te slepen. Zo blijft ook de 
redenering van NCC-voorzitter 
Hugo Weckx in Sint-Agatha-
Berchem. 
Wat is in deze gemeente het 
resultaat? Door zetelverlies van 
de socialistische koalitiepartner 
(PS) moest de lijst van bur
gemeester Guns (waarop dus 
CVP'ers) uitkijken naar een bij
komende beleidspartner. 
Cijfermatig was er een unieke 
kans om met de verkozene van 
de Vlaamse lijst (VU'er Verhas-
selt) een meerderheid te vormen. 
Maar nee hoor, de CVP'ers ge
ven er de voorkeur aan met de 
PRL scheep te gaan en dan nog 
mits zware toegevingen. 

Nationale 
kwakkels 
Gemeenteraadsverkiezingen heb
ben niets, hoegenaamd niets, te 
maken met de nationale politiek. 
Eigenaardig dan wel dat het zoge
heten sociaal overleg, mét de be
kende voorgestelde inleverings-
maatregelen, door premier Mar
tens werd opgeschort tot na de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Eigenaardig dat nog andere ingrij
pende sociaal-ekonomische hak-
bijloperaties nu plots weer met de 
kracht van een waterval over onze 
hoofden zullen uitgestort worden. 
Eigenaardig ook, dat net na de 
gemeenteraadsverkiezingen — 
die hoe dan ook niets met de 

nationale politiek heten te maken 
te hebben — belangwekkende 
wisselingen in de Belgische rege
ring aangekondigd worden, lako-
niek als kwakkel afgewimpeld 
worden, en de dag nadien weer 
vanuit andere bronnen (die Het 
Laatste Nieuws aanboorde) be
vestigd worden. 

VUJO-
burgemeesters 
In de Antwerpse gemeente Lint 
(5.700 inwoners) woont de natio
nale voorzitter van de Volksunie
jongeren (VUJO), Joris Roets. Hij 
voerde de VU-lijst aldaar aan_ 
met een overdonderend sukses. 
De VU wordt er de grootste 
partij met 38,5 Lh. (-(- 16LhJ en 
verovert daardoor 8 van de 17 
zetels (winst van 5 verkozenen). 
Samen met de eenmanspartij 
OLV vormt de VU een bestuurs-
meerderheid. En Joris Roets 
wordt burgemeester! 

Ook gewezen VUJO-voorzitter 
Johan Sauwens wordt in zijn ge
meente Bilzen burgemeester. Hij 
behaalde liefst 3.644 voorkeur
stemmen en zal er aan het hoofd 
staan van een VU-SP-PW-koali-
tie. 

Niet vies 
gevallen 
Brusselse kiezers hebben blijk
baar niets tegen kandidaten met 
een (juridisch) geurtje. De PSC-
CVP-lijst, aangevoerd door Van 
den Boeynants, heeft weliswaar 
to.v. 1976 één zetel moeten in
boeten, maar in de gegeven om
standigheden is dat stellig geen 
nederlaag! 

Dat Van den Boeynants in de 
schaduw leeft van een onder
zoek en eventueel een geding 
over belastingfraude en zelfs 
korruptie, heeft klaarblijkelijk 
geen rol gespeeld. 

De PRL-lijst te Ukkel heeft even
min schade ondervonden vanwe
ge het feit dat haar vroegere 
kopman, gewezen burgemeester 
Van Offelen, veroordeeld werd 
wegens geknoei met onroerende 
goederen. 

Ontslag te 
Ganshoren 
De PSC-CVP-lijst, aangevoerd 
door burgemeester Richard Beau-
thier, heeft te Ganshoren de vol
strekte meerderheid gehaald. Op 
deze lijst stonden ook heel wat 
CVP-kandidaten. Door het spel 
van de voorkeurstemmen, en door 
het feit dat Vlaamse kiezers te 
Ganshoren dit middel vrij bewust 
en doelmatig gehanteerd hebben, 
zijn er op de lijst van Beauthier 
méér CVP'ers dan PSC'ers verko
zen. 

Beathier vindt dit een „vervelende 
situatie". Wat erger is; de Gansho-

rense CVP'ers vinden dat ook. Bij 
zoverre dat het ontslag — ge
dwongen of vrijwillig — in het 
vooruitzicht gesteld wordt van en
kele Vlaamse verkozenen, „tenein
de de billijke verhoudingen te her
stellen" 
Knechten! 

Peerke 
verkozen 
Aangezien Wallonië in de per
soon van wielrenner Jean-Luc 
Vandenbroucke een beloftevol 
kandidaat-gemeeüteraadslid tel
de, moest Vlaanderen minstens 
evenveel hebben. 
Op de laatste plaats van de Cen-
trumlijst te Diksmuide prijkte 
dan ook Michel Pollentier, beter 
gekend onder de naam van 
„peerke", omwille van urine-peri-
kelen in de Ronde van Frankrijk. 
Peerke werd verkozen, met 901 
voorkeurstemmen en zonder am
fetamines. 

Laat sukses 
Op de PVV-lijst te Schilde prijkte 
op de 23ste plaats een zekere 
Bavo Hendricks. Het noodlot heeft 
gewild, dat Hendricks drie weken 
geleden het leven verloor bij een 
verkeersongeluk. Het was toen 
niet meer mogelijk, zijn naam van 
de lijst te schrappen. 

Niet minder dan 41 Schildenaren 
hebben verleden zondag, bi] wijze 
van voorkeurstem, beslist dat 
Hendricks de best geplaatste man 
is om de gemeente te besturen 
Wellicht! Men is vaak beter met 
een dode. In de hemel. Dan met 
een levende. In de sjerp. 

De bokkenstory 
Ook in de goede stad Daenst waar wij geboren en 
getogen zijn, heeft de volkswil gezegevierd. De ur
nen waren nauwelijks leeggeschud en de inhoud 
ervan geteld, toen de verliezers zich reeds aan ta
fel zetten teneinde de nederlaag om te toveren in 
een overwinning. De kiezers van Daenst hadden 
tijdens De Langste Voormiddag de CVP en de 
P W gewikt en gewogen. In de late namiddag ble
ken ze hen allebei te licht bevonden te hebben. 
Elektorale wiskunde is echter alles behalve exacte 
wetenschap. Een koppel buizen is nog altijd goed 
genoeg om er één hoge hoed van te maken. Het 
gewoon volk geeft immers in het leven van alledag 
het voorbeeld. Twee oudjes, een weduwe en een 
weduwnaar, ieder met een karig pensioentje, gaan 
ook wel eens bij mekaar hokken. Desnoods ge
scheiden van bed, want och kom meneer, op onze 
leeftijd heeft dat minder importentie. Maar met een 
gezamenlijke kachel. En dus met gehalveerde 
kosten, ten overstaan van het vroegere alleenwo-
nen. Onder het motto: laat ons ons misere t'hoop 
leggen. 

Waarom dus zouden CVP en P W hun misere niet 
mogen t'hoop leggen? 
Vrij vroeg reeds zondagavond vernamen de Daen-
sterse kiezers, dat hun ochtendlijke tocht naar de 
urnen eigenlijk een beenhouwersreis was ge
weest. Vergeefse moeite, een gat in hun schoenzo
len gelopen voor niets. De verliezers hadden 
immers besloten om op de valreep toch nog te 
winnen. In de kroegen aan het stadhuis en in het 
Gat van de Markt werd het gerucht, dat reeds vóór 
de verkiezingen cirkuleerde, alras een zekerheid: 
meneer Louis is in 't bedde gekropen met de 
bokken. 
Voor degenen die het Daensters spraakgebruik 
minder goed hanteren dan wijzelf, weze verduide
lijkt dat meneer Louis de liberale lijsttrekker is, 
een man die inderdaad geen bedje onbeslapen 
laat. En dat „de bokken" de verzamelnaam is voor 
het paaps gebroed, dat samenhokt achter de 
partijkatolieke vlag. 

In het Gouden Veileken en aan de Houtmarkt zaten 
ondertussen de overwinnaars te knarsetanden. De 
zegepalm werd hen ontroofd toen ze hem reeds in 
handen hadden, achter de eindmeet Mark Levere 
en Jan Kozijn, die zopas nog hun schare kiezers 
hadden zien aangroeien, werden verwezen naar 
het gat van de timmerman. En godverdegodverde-
godver, 't is met die bokken altijd hetzelfde. 
De koning is dood, leve de koning. De SP-VU-
PW-koalitie is dood, leve de PW-CVP-tandem. 
Inmiddels wordt de Nieuwe Meerderheid gekon-
fronteerd met materiële zorgen en financiële be
slommeringen. De raadszaal, die nog onlangs werd 
vernieuwd, moet immers opnieuw totaal omge
bouwd worden. 

Want niet minder dan vier kandidaten hebben 
tijdens de campagne beloofd de vergaderingen 
van het gemeentebestuur als tijgers te zullen 
bijwonen. Van die vier zijn er — gelukkig! — 
slechts drie verkozen. Al met al zal de Nieuwe 
Meerderheid toch moeten opdraaien voor het 
ontwerp, de vervaardiging en de inbouw van drie 
beestenkooien in de raadszaal. 
De eerste twee keren zal er wat volk zijn, om de tij
gers aan het werk te zien. Nadien zitten de heren 
en dames weer voor vijf jaar en tien maand 
knusjes ondereen. In de stank, vanwege de bok
ken-
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Bondsrepubliek: einde 
van de stabiliteit? 
De deelstaat-verkiezingen van zondag j l . in Beieren hebben bevestigd 
dat een nieuwe periode is aangebrolcen in de Bondsrepubliek, dat een 
eind is gekomen aan meer dan dertig jaar grote stabil i teit De liberale 
FDP is opnieuw afgestraft voor haar beslissing kanselier Schmidt ten 
val te brengen. Ze viel op 3,5 th . van de stemmen en verloor dus in een 
vierde deelstaat haar parlementaire vertegenwoordiging. De zege
tocht van de Groenen en Alternatieven, die in zes opeenvolgende 
deelstaten wel parlementszetels veroverden, strandde hier net onder 
de kiesdrempel van 5 t h . Maar met 4,6 th . haalden de Groenen in 
Beieren, een zeer konservatief gebied waar ze slechts met grote 
moeite voet aan de grond kregen, een zeer behoorlijke score. Gezien 
het stemmenaantal werden ze ook hier de derde partij, voor de FDP. 

De sociaal-demokratische SPD, 
die op Munchen na in Beieren 
traditioneel zwak staat profiteer
de na Hessen ook in dit land van 
de sympatiegolf die sinds zijn af
zetting naar Scfimidt uitgaat Ze 
klom, vergeleken nnet 1978, met 
een half percent omhoog tot 31,9 
en won zes van de tien zetels die 
voor de FDP verloren gingen 
Strauss' CSU verloor 0,8 t h maar 
behoudt met 58,3 t h van de stem
men en 133 zetels (tegen 71 voor 
de SPD) een ruime absolute meer
derheid 

Ook de Beierse kiezers hebben 
dus duidelijk geen zegen gegeven 
aan de manier waarop de rege-
nngswisseling in Bonn tot stand is 
gekomen 

De man die nu met de grootste 
problemen zit is uiteraard FDP-
ieider en minister van Buitenland
se Zaken Hans-Dietnch Gen-
scher Binnen zijn eigen partij 
neemt de roep om zijn aftreden als 

zwaar gehavende partij er dik in 
Kanselier Kohl heeft evenmin re
den tot juichen Hij was immers de 
voorvechter van een samenwer
king met de liberalen, tegen o m 
Strauss in die het liberale „ver
raad" niet vergeven had en onmid
dellijk verkiezingen na de val van 
Schmidt wou in de hoop op een 
absolute meerderheid voor C D U / 
CSU Strauss en zijn aanhangers 
stellen nu opnieuw de vraag welke 
geloofwaardigheid een regerings
partner (die dan nog vier belangrij
ke ministeries heeft) kan hebben 
die in de ene na de andere deel
staat wordt weggeborsteld 
En ten slotte zijn ook de sociaal-
demokraten ongerust Want het is 
helemaal met zeker dat de sympa-

partijleider toe Als hij op het partij-
kongres, dat t)egin november in 
West-Beriijn gehouden word t 
toch zou besluiten aan te blijven 
zit de kans op een scheunng in de 

Helmut Kohl, sinds 1 okto
ber kanselier van de Bonds
republiek Duitsland, heeft 
zeker in het buitenland, een 
veel minder duidelijk profiel 
dan zijn voorganger en 
naamgenoot Helmut 
Schmidt, of zijn Beierse par
tijgenoot Franz Josef 
Strauss. Ook sommigen van 
zijn eigen partijgenoten, 
vooral dan rivalen voor het 
ambt van partijleider en toe
komstig kanselier, hebben 
hem kleurloosheid en ge
brek aan aantrekkings
kracht verweten Waarbij ze 
dan blijkbaar geen rekening 
hielden met het feit dat de 
C D U / C S U juist onder 
Kohls leiding in de verkie
zingen van 1976 een hoge 
score haalde en maar net 
onder de absolute meerder
heid bleef. 

Kohls aktiviteit in de kris-
ten-demokratische bewe
ging begon al op jeugdige 
leeftijd. Als zeventienjarige 
scholier stichtte hij in 1947 
m zijn geboortestad Lud-
wigshafen met enkele vrien
den de Junge Union, de 
jeugdorganizatie van de 
Kristen-demokraten. Hij 
nam twee jaar nadien in zijn 
Rijnstreek aktief deel aan de 
campagne voor de eerste 
verkiezingen in de pas offi
cieel gestichte Bondsrepu
bliek, verkiezingen die een 
overwinning opleverden 
voor Konrad Adenauers 
CDU. 

De jaren nadien wijdde hij 
zich in de eerste plaats aan 
zijn studies aan de universi
teiten van Heidelberg en 
Frankfort waar hij diploma's 
behaalde in geschiedenis — 
nog steeds een passie van 
Kohl — rechten en politieke 
wetenschappen. 

De andere Helmut 
Tijdens zijn studies bleef hij 
aktief in de CDU en zijn 
carrière startte snel. In 1959 
werd hij met 29 jaar de 
jongste vertegenwoordiger 
in het parlement van Rijn-
land-Pfalz, zes jaar later was 
hij voorzitter van de CDU 
van die deelstaat en in 1969 
volgde hij deelstaat-premier 
Peter Altmeier op. In de ver
kiezingen van 1971 leidde 
hij zijn partij naar de absolu
te meerderheid in het deel
staat-parlement 
Kohl, die met zijn 1,93 meter 
een rustige reus wordt ge
noemd, vond de tijd rijp om 
zijn ambities op nationaal 
vlak te affirmeren. In 1970 

stelde hij zich kandidaat te
gen Rainer Barzel voor de 
nationale partijleiding. Bar
zel won, zoals verwacht 
maar Kohl had een afspraak 
met de toekomst gemaakt 
Een afspraak die hij kon 
nakomen toen Barzel na het 
verlies van de CDU/CSU 
aftrad als partijleider en 
Kohl hem opvolgde. 
De strategie van Kohl was 
er van die datum op gericht 
om de liberale FDP los te 
weken van haar sociaal-de
mokratische regeringspart
ner. Tegelijk verloor hij de 
uitbouw van de eigen partij 
niet uit het oog. Onder zijn 
leiding werd de CDU een 

massapartij die haar leden
aantal verdubbelde tot 
750.000. 
Het feit dat in 1980 Strauss 
tot kandidaatkanselier werd 
aangeduid scheen erop te 
wijzen dat een meerderheid 
van de partijleiding tegen 
Kohls politiek van de uitge
sproken hand naar de FDP 
gekant was. Maar na de ne
derlaag van Strauss nam 
Kohl opnieuw het partijroer 
in handen en dit jaar kreeg 
hij de FDP zo ver dat ze haar 
koalitie met de SPD opzeg
de en meten kanselier 
Schmidt van zijn meerder
heid beroofde. 
Op het politieke vlak staat 
Kohl in het centrum van zijn 
partij en het Franse dagblad 
„Le Monde" beschreef hem 
als een vertegenwoordiger 
van een „republikeinse en 
modernistische Duitse 

rechterzijde", een man die 
niet denkt dat de bedrijfslei
ders altijd gelijk hebben en 
dat alle vakbondsaktivitei-
ten des duivels zijn, een 
pragmaticus Op het per
soonlijke vlak IS hij een typi
sche Rijnlander die voor 
geen geld ter wereld de kar-
navalfeesten die jaarlijks 
zijn thuisstad en de andere 
steden aan de Rijn opvroli j
ken zou missen. 
En ten slotte brengt Helmut 
Kohl een belangrijke nieu
wigheid in het Westduitse 
politieke leven Hij is de eer
ste bondskanselier die t i j
dens de nazi-periode en de 
tweede wereldoorlog te 
jong was om politiek aktief 
te zijn, van wie dus geen 
opheldering over zijn verle
den in die periode hoeft te 
worden gevraagd, die „zon
der komplexen" aantreedt 

HO 

tiegolf voor Schmidt die in Hessen 
en Beieren gewerkt heeft ook nog 
zal spelen wanneer de nieuwe 
regering volgens haar huidige plan 
in maart as verkiezingen uit
schrijft en nog minder als de 
huidige regenng zou besluiten 
heel de rest van de ambtstermijn 
uit te doen en de kiezers pas in 
1984 naar de stembus te roepen 
En daarnaast zou een scheunng of 
geheel verval van de FDP voor de 
SPD geen goede zaak zijn De 
sociaal-demokraten hebben im
mers nooit op zichzelf de absolute 
meerderheid kunnen halen en 
slechts één keer, onder leiding van 
Willy Brandt in de verkiezingen 
van 1972, zijn ze in'stemmenaantal 
de CDU/CSU voorbijgestoken 
Ze hebben dus een koalitiepartner 
nodig als ze willen regeren en 
waar moeten ze die vinden als de 
FDP verdwijnt? De zeer heteroge
ne Groene partij kan nauwelijks 
als stabiel alternatief gelden 

Boven de partijpolitieke beslom
meringen uit vragen veel West
duitsers zich af hoe hun land re-
geerbaar kan blijven als het ook 
op nationaal vlak tot een situatie 
zou komen waann noch C D U / 
CSU noch SPD de absolute meer
derheid hebben, de FDP uit het 
parlement zou verdwijnen en de 
Groenen op de wip zouden zitten 

De problemen die dit zou mee
brengen worden nu al geïllus
treerd in verschillende deelstaten 
waar die situatie bestaat In die 
toestand verkeert o m Hamburg 
en wat daar gebeurt is een teken 
aan de wand De Hamburgse pre
mier Klaus von Dohnanyi, die 
sinds de jongste verkiezingen een 
SPD-minderheidsregenng leidde 
die door de Groenen „gedoogd" 
werd, IS na vier maanden onder
handelingen met de Groene Partij 
tot de konklusie gekomen dat in 
de huidige situatie niet seneus kan 
geregeerd worden en heeft nieu
we verkiezingen uitgeschreven 
voor 19 december Zonder enige 
garantie dat er nadien wel een 
duidelijker situatie uit de bus komt 
Veel Duitsers vragen zich be
zorgd af of dit een voorspel is van 
wat het hele land zou kunnen te 
wachten staan 

H Oosterhuys 
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U hoort iKf 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi 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 rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (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). 
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BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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12 TV-programma's m 
Zaterdag 

16 OKTOBER 

BRT 
1430 Open school - 1455 Wiel 
rennen Ronde van Lombardije — 
1615 Open School - 1645 Dag 
aan dag Europalia 82 — 18 05 Het 
Veenmystene ( f ) — 18 30 Woon
boot op dnft (f J — 1917 Dnemaal 
IS scheepsrecht ( f j — 1945 
Nieuws — 2010 Jeroom en Ben 
zamien ( f ) — 2100 Terloops — 
21 45 Vakantie in de hel (film) -
2320 Nieuws 

NED 1 
1530 Nieuws - 1600 Don Qui 
chot CfJ — 1625 De roze panter 
en Kreezie de kraanvogel — 16 50 
De aanvaller — 1828 Teleac — 
1858 Nieuws — 1900 Bugs 
Bunny — 1915 Magie internatio 
naai - 2015 Lou Grant ( f ) -
21 05 Wordt verwacht (filmtips) -
21 37 Nieuws - 21 55 Sport op 
zaterdag — 2225 Albert sta op 
- 23 30 Nieuws - 23 35 Fedora 
(film) 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 Toe-
nstische tips — 18 57 De mini-bios 
- 105 Avros Toppop - 2000 
Nieuws - 2028 Mies - 21 30 
Dallas (f J - 22 20 Televizier Ma 
gazine — 23 00 Avro s sportpano-
rama — 2330 Nieuws 

RTB 
1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire — 2030 Venise en 
hiver - 2200 Inedits - 2230 
Nieuws 

TF 1 

2000 Nieuws - 2035 Droit de 
reponse - 2150 Dallas ( f ) -
22 45 7/7 Le magazine de la semai-
ne — 2340 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Champs-
Elysees ( f ) - 21 50 Deuil en 24 
heures (tv-reeks) — 2250 Jazz 
muziek — 2320 Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures — 20 35 On 
sort ce soir (teater) — 23 35 Prelu
de a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Dokter 
Puust (komedie) — 22 00 Nieuws 
— 2220 Rockpalast Festival 

ZDF 
1930 Die Pawlaks (fJ - 2015 
Wetten dass ' (show) - 21 55 
Nieuws - 2200 Das Aktuelle 
Sport-Studio — 2315 Die weisse 
Dammerung — 040 Nieuws 

D 3 

19 55 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Montezuma — 
2215 Vor 40 Jahren - 2245 
Wenn es nacht wird in Paris (film) 
— 015 Nieuws 

LUX 
2000 Les tétes brulees ( f ) -
21 00 Mon seducteur de pere — 
2255 Lami Americain 

Zondag 
OKTOBER 

BRT 
1100 Konfrontatie - 1200 
Nieuwsoverzicht voor gehoorge
stoorden — 1430 Voor boer en 
tuinder — 15 00 Spel zonder gren
zen — 1635 De groene oceanen 
( f ) — 1655 Voetbaluitslagen — 
17 00 Die goeie ouwe tijd — 18 05 
Leven en laten leven — 1945 
Nieuws — 2000 Sportweekend 

- 2030 Paradijsvogels ( f ) -
21 10 Eubiei - 2235 Nieuws 

NED 1 

1900 Nieuws - 1905 Happy 
Days ( f ) - 19 30 The story of the 
Beatles - 2010 Dynasty ( f ) -
21 00 Not the nine o clock news 
(show) — 21 15 De wereld rond 
Yanomami (dokJ - 21 40 Hoezo ' 
Show — 2230 Magnum ( f ) — 
2315 Nieuws 

NED 2 

1600 Nieuws - 1605 Broodje 
boek (kindermusical) — 17 25 Stu
dio Sport extra — 18 00 Sprekers-
hoek — 1815 Sesamstraat — 
1830 Oogst in beeld - 1900 
Studio Sport - 2000 Nieuws — 
2010 Panoramiek - 2045 Ja 
natuurlijk — 2215 Ander nieuws 
- 2255 Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws - 20 00 A la Beige 
epoque (show) — 21 00 Venise en 
hiver (h^-film) - 2230 Nieuws 

TF 1 

2000 Nieuws - 2035 II y a long-
temps que je t aime — 2215 Pleins 
feux — 22 35 Sport dimanche soir 
- 2255 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Chantez-le 
moi (show) — 21 55 Musique au 
poing — 2250 Reperes sur la 
modern dance — 2325 Nieuws 

F 3 

20 00 Bizarre bizarre (verhalen) — 
2035 De la democratie en Amen-
que — 21 25 Korte Franse films 
- 2200 Nieuws - 2230 La ran-
gon — 010 Prelude a la nuit 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Europa 
unterm Hakenkreuz (dok) — 
21 00 Tatort - 22 35 Nieuws -
22 40 Filmprobe Teufelsmoor 
(dok) - 2325 Nieuws 

ZDF 

2000 Nieuvsre - 2045 Die 
Schwarmer — 025 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijk nieuws — 2015 
Nibelungenlied - Wahrheit oder Le
gende — 21 00 Auslandsstudio — 
21 45 Kolner Treff 

LUX 

1930 Filmnieuws - 21 00 La mam 
au collet 

Maandag 
18 OKTOBER 

BRT 
1400 Schooltelevisie - 1805 Se
samstraat — 1820 Klein klem 
kleutertje — 1835 Rechten en 
vnjheden (open school) — 1905 
Pylus een paleis van Nestor ' — 
1945 Nieuws — 2015 Een stukje 
hemel (fJ - 21 10 De sportshow 
— 21 55 Ommekaar woonwagen 
bewoners — 2250 Nieuws 

NED 1 

1858 Nieuws - 19 00 Vinger aan 
de pols — 19 30 Avro s sportspek-
takel prezenteert superstars he
ren - 2030 Airline ( f) - 21 37 
Nieuws — 21 55 Wie van de d n e ' 
(speO - 2240 Nieuws 

NED 2 

poggenpohl 
keukens 

Kuchen-Zentrum 
Belgielei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-3007 72 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1857 Maja de 
bij — 19 25 De verborgen vallei ( f ) 
- 2000 Nieuws — 2028 Terug
keer naar Bndesfiead — 2125 
Brandpunt - 2210 De alles is 
anders show — 2315 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 1955 Home 
sweet home (film) — 2250 
Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws — 2035 La course a 
lechalotte (film) - 2220 Lenjeu 
— 2310 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Le grand 
echiquier — 2215 Nieuws 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 Le petit prof (film) - 2200 
Nieuws - 2230 Thalassa — 
2300 MusiClub 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Roots (fJ 
- 2200 Guiness Buch - 2230 
Tagesthemen — 23 00 Zwei Geis-
had (film) - 020 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Montagabend im 
Dritten — 21 45 Wenn die Musik 
aus ist dann ist auch die Liebe aus 
- 2310 Nieuws 

LUX 

2000 Dróles de dames ( f ) — 
21 00 Scrupules (tv-film) 

Dinsdag 
OKTOBER ] 

BRT 1 
1805 De Smurfen - 1835 The 
Sadrina project — 19 45 Nieuws 
- 2015 l(? - 2045 Videofoon 
— 21 10 Het menselijk brein — 
2200 Aktie openbaar vervoer — 
22 30 Nieuws 

BRT 2 
19 45 Nieuws — 2015 Man van de 
vlakte — 21 55 Koncert in de Dom 
van Orvieto 

NED 1 
18 58 Nieuws - 19 00 EO-Kinder 
krant - 1930 3 x M - Kenya -
21 37 Nieuws - 21 55 Den Haag 
vandaag — 2210 Op zicht — 
2225 La lugubre Gondola Liszt 
herzien (dok) - 2320 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 18 57 Mickey en 
Donald (tekenfilmshow) — 1920 
Hl de Hl 1 - 2000 Nieuws - 2028 
Diamanten ( f ) — 2210 Tros Aktua 
TV - 2240 Falcon Crpst ( f ) -
2335 Nieuws - 2345 Tros Sport 
Extra (tennis) 

RTB 1 

19 30 Nieuws - 19 55 Shogun ( f ) 
— 2030 La dernierê seance 
Cinema en relief (filmavond tot 
025) 

TF 1 
2000 Nieuws - 2030 D accord 
pas d accord — 20 35 Une revolu 
tion inachevee — 23 15 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2030 D accord 
pas d accord — 20 40 Les bidas 
ses en folie — 2205 Lire eest 
vivre — 22 55 Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 35 La derniere seance — 20 55 

LEtrange creature du lac noir — 
2210 La derniere seance — 2245 
Bagarres au King Creole — 035 
Prelude a la nuit 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Die Mon-
tagsmaler (spel) — 21 00 Report 
- 21 45 Dallas ( f ) - 22 30 Tages
themen — 2300 Das Hausschaf 
(komedie) — 015 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Das Wie-

genlied vom Broadway — 21 00 
Heute-Journal - 21 20 Die Entfuh-
rung und Ermordung von Hans 
Martin Schleyer — 2240 Ein 
Sonntag im Oktober (tv film) — 
010 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Nieuws — 2015 Der Arme muss 
insFeld - 21 OOViva - 21 45 Ga
lene — 2230 Medizin im Dritten 
(magazine) — 2315 Nieuws 

LUX 

2000L' i lefantast ique(f) 
Comanche 

Woensd 
20 OKTOI 

BRT 1 

1600 The Sadnna-projel 

Z A T E R D A G C l S o k t ) - vakantiemdeheKA 
vacat ion in heil) is e e n weekend f i lm waar in nogal w a t 
e lementen zi t ten o m een aantrekkel i jk x iur t je T V te vul
len moo ie v r o u w e n , s toe re mannen, een paradi jsel i jke 
omgev ing en een spannend scenar io Michae l B randon 
spee l t A lan, een v rouwen lope r die in de paradi jsel i jke 
vakant iek lub Hor i zon zijn viril iteit p robeer t te eta leren 
O m d e charmante Den ise alleen te kunnen hebben pre-

Rober t M a r c e l en M a r t h a de W a c h t e r in een hu ise l i j ke 
s c è n e in J e r o o m en Benzam ien ( z w / w ) . (BRT, zater

dag , 20 u. 10). 

zen teer t hij haar een boo t toch t je Den ise aanvaardt zi jn 
voors te l , maar b reng t d n e vr iend innen m e e Een hetero
geen g roep je v r o u w e n en een man A lans boo t loopt 
vas t (BRT) — Woza Albert (A lber t s ta op) is een sat i re 
o p de leefsi tuat ie van zwa r ten in Zu id -A fnka W a t zou 
Chr is tus d o e n indien hij Zu id -A fnka uit zou k iezen voo r 
zi jn t w e e d e k o m s t o p aarde ( N e d 1 - K R O ) — Billy 
Wi lde r verp laats te Thomas T ryons boek „ G e k r o o n d e 
h o o f d e n " naar de f i lmwere ld en maak te o p dat tema zijn 
f i lm Fedora (1978) M a r t h e Kei ler die ook al te z ien is in 
„ D e Char t reuse van Parma" speel t de rol van de f i lmdiva 
d ie z ich o p een ei landje in de buur t van K o r f o e in een 
zwaar bewaak te en o m m u u r d e villa heef t te rugget rok
ken D e b e r o e m d e p roduce r Bar ry Detei ler wi l haar 
voo r een f i lm s tnkken ( N e d 1 - K R O ) 

Z O N D A G (17 o k t ) - In het u i tgebre ide en 
s terk gevar ieerde mil ieu-magazine Leven en laten 
leven zit voo r e lkeen we l een of ander o n d e r w e r p dat 
hem in teresseer t (BRT) — Eubie is een muzikale 
rekons t ruk t ie van het leven van Eubie Blake de legen
dar ische zwar te ragt ime mus icus (BRT) En hier is hij 
dan opn ieuw de langverwach te Fonz Inderdaad Ve ro 
nica star t vanavond met een n ieuwe reeks af lever ingen 
van Happy Days Na de Fonz w o r d t het sche rm 
geru imd voo r een por t re t van de Beat les een eers te 
van een reeks rond b e r o e m d e p o p g r o e p e n en -solisten 
( N e d 1) — Toch n o g even de aandacht ves t igen op het 
k n o t s g e k k e sat insche magaz ine Not the nine o'clock 
news BIJ slecht weer roep de kinderen dan maar bin
nen en zeg ze te kijken naar de kindermusical Broodje 
Boek van Mies Bouhuys Het is een grappig verhaal van 
een bediende in een boekenwinkel die nogal een rijke 
fantasie bezit en licht aan 't dromen gaat Maar de zaken 
gaan niet zo best Daarom wil zijn bazin de winkel op
doeken en beginnen met een vleeswinkel (Avro/Ned 
2) 

MAANDAG as okt) -
schappelijk magazine Ommekaar (E 
w o o n w a g e n b e w o n e r s — In het i 
Vinger aan de pols w o r d t o a aam 
organent ransplantat ies ( A v r o / N e d 1 
af wi l slui ten me t een b rede lach, m 
spe lp rog ramma Wie van de dne"^Ki 
het panel ve rvangen door A n d r e van 
N e d 1) 

D I N S D A G (19 okt)-In 
BRT-verkeerscampagne Aktie C 
w o r d t aandacht bes teedt aan O p 
België, Een Interc i ty-spoornet in N e d 
zondag (BRT 1) - RTBF 1 brengl 
eens o p het scherm, als Danny Fishi 
in Michae l Curt iz ' zwart-wit- f i lm Kir 

W O E N S D A G (19 okt) 
w e d s t n j d e n van de t w e e d e ronde vé 
voe tba lbekers — D e BRT zet de i 
van w e r k e n van Shakespeare voo r t 
Driekoningenavond (Jwe\fih night) I 
vrouw (L'altra Donna) behandel t 
(1980) de verhoud ing tussen ee 
Romeinse bou rgeo i sv rouw en haar 
p isch d ienstmeis je ( N e d 1 / N O S ) -
z ichten te rug o p het s che rm Koot e 
2) 

D O N D E R D A G (21 okt) 
v u te gast in Uitzending door derde 
j ongerenmagaz ine Een vinger in de 
o n d e r w e r p aan b o d chronisch zie 
Hear tb reak en The Force (BRT 2) -
popula i r -wetenschappel i jk magazine 
wat, waar in v ragen van ki jkers w o r d 
deskund igen , k o m e n allerlei onde rw 
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n TV-programma's 13 

ntastique Cf) — 21 00 

ensdag 
) OKTOBER 

5adrina-projekt (open 

schopl) - 1700 Op het Schild-
padplein — 1730 Horen, zien 
spreken en doen — 1800 Simon 
in het land van de krijttekeningen 
— 1805Bolivie - 18 30 Chips ( f ) 
— 1917 Uitzending door derden 
(SOM) - 1945 Nieuws - 2020 
Home Sweet Home ( f ) - 2045 
Driekoningenavond (toneel) — 
2300 Nieuws 

BRT 2 

19 45 Nieuws — 2015 Galgenaas 
— 2145 Fundamenten Schille-
beeckx gespiegeld in Erasmus 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Van ge
west tot gewest — 19 50 Politieke 
partijen (RPF) - 2000 De andere 
vrouw - 21 22 Alfred Brendel 
speelt Schubert — 21 37 Nieuws 
— 21 55 Den Haag vandaag — 
2215 Studio Sport - 2325 
Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 18 57 Schade en 

18 okt) — Het sociaal-maat-
mmekaar (BRT) is gew/ijd aan 
— In het med isch magazine 
•dt 0 8 aandacht bes teed aan 
^ v r o / N e d 1) — W i e d e avond 
ede lach, moe t k i jken naar het 
d e d n e ' K e e s Brusse w e r d in 

r A n d r é vanden Heuve l ( A v r o / 

o k t ) — In het kader van de 
Aktie Openbaar Vervoer 

dt aan Openbaar ve rvoer in 
)rnet in Neder land, D e auto loze 
}F 1 brengt Elvis Presley nog 
Danny Fisher, de j onge zanger 
-wit-film King Creole (1958) 

(19 o k t ) — Voetbal heen-
de ronde van de dne Europese 
RT zet de reeks bewerk i ngen 
Deare voo r t me t het toneels tuk 
j l f th night) In de fi lm De andere 
behandel t Peter del M o n t e 
tussen een omhooggeva l len 

j w en haar donkerhu id ig Ethio-
1 / N O S ) - N o g bekende ge-

erm Koot en Bie ( V P R O / N e d 

Ü l (21 o k t ) — V a n a v o n d is de 
door derden (BRT 1) — In het 
'inger in de pap k o m t vo lgende 
i ron isch ziek zijn Popgasten 
s (BRT 2) - In het maandel i jks 
|k magazine Daar vraag je me 
cijkers w o r d e n behande ld doo r 
riei onde rwe rpen aan b o d O a 

de w e r k i n g van s tembanden , d e w e r k i n g van e e n 
fo to toeste l , d e aan t rekk ingskrach t van de aarde, vlees
e tende planten, enz ( K R O / N e d 1) 

V R I J D A G (22 o k t J - Jack Flower, een 
publ ic i te i tsagent v o o r een Ch inese scheeps leveranc ier 
in S ingapore , verd ien t w a t bij als poo ier Z i j n g ro te w e n s 
IS ooi t een luxueus e r o s c e n t r u m te kunnen dn j ven Er 
zi jn ech te r t w e e g ro te p rob lemen de Ch inese autor i te i 
ten en de Ch inese onde rwe re l d Da t is het verhaal van 
Heerlijke Jack (Saint Jack) , een f i lm van Peter Bogdano-
v i tch , me t Ben Gazzara, Benho lm Elliot, James Vil l iers 
e a (1979) (BRT 1) — In Aan onze ouders p ra ten k inde
ren over wa t jongeren , o p de d rempe l van d e vo lwas
senhe id aktueel bez ig houd t ( I k o n / N e d 1) — Mar ia 
S tuar t w a s pas negen maanden o u d toen m e n haar 
kon ing in maak te Toen zij zest ien w a s t r o u w d e zij me t 
Frangois II, waa rdoo r zij ook beslag w is t te leggen o p de 
Franse t roon N a de d o o d van haar man, he r t r ouw t zij 
me t haar neef O m het nj t je ve rde r te ze t ten, t r o u w d e zi j 
nadien me t graaf Bothwel l , een gebo ren intngant Enige 
jaren later moes t Mar ia naar Frankr i jk v luch ten Daar 
viel ZIJ in handen van haar nicht en rivale Elizabeth, d ie 
haar beschu ld igde van samenzwer ing en haar het 
terechts te l len Dit verhaal w e r d o p tal loze manieren 
v e r w e r k t Char les Ja r ro t t maak te er een f i lm van me t 
Vanessa Redg rave als Mar ia S tuar t en G lenda J a c k s o n 
als haar nicht El izabeth (1971) ( M a n a Stuart , koningin 
van Schot land) (Mary , Q u e e n of Sco ts ) ( N C R V / N e d 
1) 

Een scène ui t „ D e man van de v l a k t e " (The M a n f r o m 
Laramie) een w e s t e r n f i l m van A n t h o n y M a n n (1955); 
met J a m e s S tewar t , C a t h y 0 ' D o n n e l l , A r t h u r Kennedy 

e.a. (BRT 2, d i n s d a g , 20 u. 15). 

Ï' 

schande ( f ) — 19 25 Kenmerk — 
2000 Nieuws - 2028 Socutera 
- 20 33 Van Kooten en De Bie -
21 20 Sal Santen rebel - 2230 
BGTV - 2300 Teleac (gezond
heidsvoorlichting epilepsie) — 
2335 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2000 Risquons 
tout (spel) — 20 55 Videogram — 
2140 Guido Gezelle - 22 30 
Nieuws 

TF 1 

20 00 Nieuws - 2 0 30 Voetbal -
2215 Koncert Alexis Weissenberg 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Venise en 
hiver (tv-film) - 2 2 1 0 M o i je -
2300 Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 35 La dame de cceur - 22 35 
Bleu Outre-Mer (magazine) — 
2330 Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Jeden 
Sonntag am Ball (blijspel) — 21 15 
Versuchskaninchen Expenmente 
mit Menschen — 22 00 Tagesthe-
men - 2230 Voetbal - 000 
Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Telemotor 
- 2015 ZDF-Magazin - 21 00 
Heute-Journal — 21 25 Die Stras-
sen von San Francisco ( f ) — 
2215 Dominee Johannes Kuhn 
antwoordt — 2245 Moment' Es 
geht noch weiteri — 23 45 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Mittwochs in — 
21 45 Auslandsreporter (Kanal 5 -
TV Shangai) - 22 15 Wir antwor 
ten - 22 30 The Kids are al right 
(film) - 005 Nieuws 

LUX 
2000 Hit-Parade - 21 00 Max et 
les ferailleurs - 22 50 RTL Thea
tre 

Donderdag 
21 OKTOBER 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1805 Lo
gans vlucht (sf - f ) - 1850 Juke
box — 1900 Tips voor tnps — 
1912 Uitzending door derden 
(Vlaams nationale Omroepstich-
ting) - 1945 Nieuws - 2010 
Cinemanie (filmkwis) — 2055 Pa
norama — 21 45 Het Valkenest 
( f ) - 2230 Sporttribune - 2300 
t)lieuw<^ 

BRT 2 
1900 Een vinger in de pap — 
1945 Nieuws - 2010 Gezond-
heidsmagazine — 20 50 Van Que
bec tot aan de Niagara (film) — 
21 00 Premiere - 21 SO Schoolte
levisie 

NED 1 

18 58 Nieuws - 19 00 De Flintsto-
nes — 19 25 Daar vraag je me wat 
(wetenschappelijk programma) — 
2005 De KRO komt langs in 
Maastricht (show) — 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 22 10 Avonturen aan de 
wilde kust — 2315 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1857 Zo moe 
der zo zoon (spel) — 19 25 De ze-
vensprong ( f ) — 20 00 Nieuws — 
2028 Mijn leven op Bamfylde ( f ) 
- 21 10 Hier en Nu - 2155 
Showroom — 2255 In stemming 
- 2325 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 2000 Autant sa-

voir — 2025 Empreinte des 
geants — 2245 Le carrousel aux 
images — 2315 Operation 
488100 - 2325 Nieuws 

RTB 2 

1930 Nieuws - 1955 La flCite 
enchantee (opera) 

TF 1 

2000 Nieuws — 2035 Lours en 
peluche (tv-film) - 2210 Histoire 
de la vie (dokJ - 23 00 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 L histoire 
en question — 21 55 Les enfants 
du rock — 2315 Nieuws 

F 3 

19 20 Gewestelijk nieuws - 19 40 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 35 La guerre d Algene - 2310 
Nieuws - 2340 Agenda 3 -
2345 Prelude a la nuit 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Pro und 
Contra — 21 00 Rudis Tagesshow 
(show) - 2130 Ratselflug -
2230 Tagesthemen — 2300 Ob 
ich die Musik nicht hore' ' (Sie 
kommt doch aus mirO — 030 
Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws - 19 30 Der Grosse 
Preis - 20 50 Die Grosse Hilfe -
21 00 Heute-Journal - 21 20 Die 
Bonner Runde — 22 20 Guernica 
(tv-spel) - 2350 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Nieuws — 2015 Frau und Frau 
(film) - 21 50 Deutscher Alltag -
2235 Hinter den Schlagzeilen — 
2330 Nieuws 

LUX 

2000 Dallas ( f ) - 21 00 Filmkeu-
zeprograma Juliette des esprits of 
Ouragan sur la Caine 

Vrijdag 
22 OKTOBER] 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1805 Se
samstraat — 1820 Klein klem 
kleutertje — 1835 TV-magazine 
- 1907 Het vrije woord - 1945 
Nieuws — 2015 Heerlijke Jack 
(film) - 22 05 Het klinkend bewijs 
(kamermuziek in België) — 2240 
Nieuws 

BRT 2 

1900 De mysteneuze wereld van 

Arthur C Clarke - 1930 Leve 
plantjes — 19 45 Nieuws — 2015 
De Forsyte Saga (fJ - 2105 
Wereldbeker turnen uit Zagreb 
(reportage) 

NED 1 

1858 Nieuws - 1900 De ballon 
- 1910 Tedshow - 2040 Mag
gie Forbes (f J — 21 37 Nieuws — 
21 55 Momentopname (dokJ — 
2245 Aan onze ouders - 2320 
Nieuws — 2325 Praten met de 
minister-president — 2335 Mana 
Stuart koningin van Schotland 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1857 De smur
fen - 1922 Vijf tegen vijf — 
2000 Nieuws - 2028 Achter het 
nieuws — 21 10 De chartreuse 
van Panma ( f ) - 2200 De om
budsman — 22 30 Het zoete linkse 
leven ( f ) - 2330 Nieuws 

RTB 1 
19 30 Nieuws - 20 00 A suivre 
21 00 Lusine — 2245 Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 Les cingles 
du music-hall (mime) — 21 35 L es
prit de familie ( f ) - 22 30 Histoires 
naturelles (do1<) — 2300 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 20 35 Toutes gnf-
fes dehors ( f ) — 21 35 Apostro
phes 8 2255 Nieuws - 2305 
Avanti ' 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures — 20 35 Le 
nouveau vendredi — 21 35 Dis, 
fais-moi peur ( f ) — 22 30 Nieuws 
- 2300 Prelude a la nuit 

ARD 
2015 Vincent van Gogh-Ein Leben 
in Leidenschaft (film) — 2210 
Rusminus — 22 40 Tagesthemen 
- 2310 Tatort ( f ) - O 50 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Auslands-
journal — 2015 Einn Fall fur Zwei 
- 21 15 Tele-zoo - 2200 Heute-
Journal - 2220 Aspekte (kui
tuur) — 22 50 Sport am Freitag — 
2350 Die Tur mit den sieben 
Schlossern — 1 20 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Reporter — 
21 00 Reden muss man miteinan-
der - 21 30 Gott und die Welt — 
22 00 Malu ( f ) - 22 50 Medizin im 
Dntten — 2335 Nieuws 

LUX 

2000 Le nche et le pauvre ( f ) -
21 00 Les fétes galantes (film) — 
22 20 Essais 

TVEkspies 
De dikste vriend 

vanuwTV. 
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Europalia '82 gestart 
Dit kunstfestival belicht een hele reeks facetten van Griekenland, 
bakermat van onze Westerse beschaving. 5000 jaar beschaving 
overspannen in een retrospektieve van allerhande tentoonstellingen en 
festiviteiten is geen kleine klus Een pleiade van grote, klassieke 
tentoonstellingen werd opgezet Hellas' Goden en Mensen, Kunst der 
Cycladen, Luister van Byzantium vormen de kroonstukken Daarnaast 
zijn er een hele reeks andere blikvangers o.m Griekse hedendaagse 
kunst. Kunst en Diktatuur (zie bijgaand artikel), Troje, legende en werke
lijkheid, Griekse poëzie en geschiedenis, Hedendaags bleedhouwwerk, 
enz Toneel, muziek, literatuur, film, literaire en fiiozofische debatten zijn 
ook ruim geprogrammeerd De Europalia-aktiviteiten zijn gespreid over 
o m Brussel, Antwerpen, Charleroi, Hasselt, Gent, Kortrijk 
De komende weken gaan we nader in op meerdere tentoonstellingen en 
tevens op de achtergronden en de organizatie van het Europalia-gebeu-
ren Een leerzame kijk voor en achter de schermen (gvdp) 

Europaliatentoonstelling te Brussel 

Kunst en Diktatuur 
Van 1944 tot 1949, na de 
periode van de Duitse 
bezetting en het Verzet 
ertegen, werd Grieken
land verscheurd door een 
burgeroorlog waaraan 
het omzeggens ten onder 
ging: een hele generatie 
ging moreel en materieel 
verloren, de koning kwam 
terug, het leger werd een 
waar repressie-apparaat. 
De liberale leider G. Pa-
pandreou werd in 1963 
met grote meerderheid 
verkozen. Toen hij poog
de het leger onder kon-
trole te krijgen, botste hij 
op tegenstand bij de 
troon en bij de geheime 
diensten. Dit veroorzaak
te zijn onmiddellijke val. 
Door een breed volks
protest werden op korte 
tijd drie premiers, be
noemd door het paleis, 
ten val gebracht. Een 
voorlopige regering van 
rechtse signatuur ver
bond zich ertoe op korte 
termijn verkiezingen te 
organizeren. Op 21 april 
1967 in volle verkiezings
campagne, komt het le
ger tussen. 
„Vanaf nu zijn er in Grie
kenland geen mensen 
meer van rechts, geen 
mensen meer van links, 
geen mensen meer van 
het centrum, vanaf nu zijn 
er alleen nog Grieken". 
„Om tweedracht te ver

mijden en om te voorko
men dat een bloedige 
burgeroorlog het land 
rampzalig zou verscheu
ren heeft de regering be
slist de staat van beleg in 
te voeren in het ganse 
land". 
Een spontan en in brede 
volkslagen levend verzet 
kon zich niet voldoende 
organizeren en moest het 
afleggen tegen een goed 
voorbereide militaire 
putsch. De nachtmerrie 
zou duren tot juli 1974 
toen opnieuw een demo-
kratische regering o.l.v. 
Constantin Karamanlis 
werd gevormd. 
Tijdens die zeven jaar 
werd Griekenland, waar 
de bakermat van onze 
„demokratie" (d.i.: demos 
cratos: het volk bestuurt), 
ligt, geteisterd door een 
diktatoriaal optreden van 
een junta. Reeds van bij 
het begin beten de „kolo
nels" van zich af: duizen
den aanhoudingen en 
massale wegvoeringen 
naar de beruche eilan
den: Youra, Leros en Fo-
legandros. Heel wat Grie
ken vluchtten naar het 
buitenland. Onder hen 
Mikis Teodorakis en Me-
lina Mercouri , de huidige 
Griekse ministervan Kui
tuur. Het was ook zij die 
de tentoonstelling „Kunst 
en Diktatuur" opende. 

In het kader van Europalia 1982-
Gnekenland heeft een tentoon
stelling plaats van schildenjen en 
tekeningen rond dit tema Een 
biezonder mooie verzameling van 
eigentijdse schilderijen gemaakt 
door rebellerende kunstenaars tij
dens het Griekse kolonelsregime. 
Dit gebracht in een modern kader 
(tegen ruwhouten wanden) in het 
hoofdgebouw van de Brusselse 
ASLK. De werken die tentoonge
steld zijn vormen een selektie van 
kreaturen die, alle op hun manier, 
een boodschap brengen tegen de 
diktatuur, tegen het regime en zijn 
nare gevolgen. Deze junta die 
voortdurend bezig was met be
spieden, heimelijk volgen, aanhou
den, verhoren, martelen, was mis
schien een „milde" diktatuur, in 
zover ze niemand heeft terechtge
steld, hoewel veel Grieken, door 
de brutaliteit van haar politie, om

kwamen bij straatgevechten of 
door mishandelingen voor hun 
verder leven nu nog werkonbe
kwaam zijn De junta doodde mis
schien met. maar het bloed van de 
gefolterden vloeide vanonder de 
deuren van de gesloten vertrek
ken, haar politie brutalizeerde de 
massa's die vóór de rechtbanken 
op vonnissen stonden te wachten 
Haar prikkeldraad, knuppels en 
tanks doken overal op, behoorden 
tot het dagelijks leven. De dikta
tuur woog zeer zwaar op het volk 
en de kunstenaars waren biezon
der gevoelig voor die druk Elk op 
zijn manier hebben ze lucht gege
ven aan hun reaktie ten aanzien 
van die dagelijkse feiten en daar
door hun oppositie kenbaar ge
maakt 

Alexander Xydis: „Deze schilde
rijen behoren niet tot een mili

tante of propagandakunst Ze 
zouden geen regime kunnen 
omverwerpen of massa's op
zwepen tot revolutie. Ze zijn 
geen feitelijke weerstand, 
maar daden van engagement 
in de ruimste, de edelmoedigse 
zin van het woord. Ze getuigen 
vanwege de kunstenaars van 
een helder begrip van de spe
cifieke maatschappij waarin ze 
leven, van hun deelneming aan 
alle tegenspoed v^ hun 
medeburgers, de „hunne" in de 
ruimste acceptatie van de 
menselijke solidariteit, van hun 
bewuste keus te leven in een 
wereld hoe afstotelijk hij ook 
weze en niet in een ivoren 
toren, als toeschouwers of 
zelfs met gesloten ogen. Ze 
hebben hun toestand aan-

i > < ^ ^ ~ 

Dimitn Mytaras 

„Demonstratie 1968". 

vaard, met open oog, en fonen 
ons wat ze tussen 1967-74 in 
Griekenland hebben beleefd". 

Samen met deze tentoonstel
ling loopt ook een knappe 
dokumentaire over de perio
de 1967-74. Hopelijk is deze 
film reeds voorzien van Ne
derlandstalige onderschriften 
bij uw bezoek. Tot slot nog 
dit: tijdens haar openingstoe
spraak hekelde minister Mer
couri zwaar de verdrukking 
van het Palestijnse volk. De 
luisterende liberale excellen
tie Karel Poma wist niet hoe 
te reageren-

Tentoonstelling „Kunst en Diktatuur", in de 
Galerij van de ASLK. Kreupelenstraat 12 te 
1000 Brussel: van 2okt tot 28nov. van 
10 u. tot 18 u. Vrije toegang. 

Elias Dekoulakas: „Naakt 1973 

5H EUROPALIA 82 HELLAS -# 

Kunst der 
Cycladen 
van 3200 tot 2000 jaar v. J.K. 
Een Indrukwekkende ten
toonstelling van meer dan 
200 Cycladische stukken, 
5.000 jaar oud en waarvan 
oorsprong en betekenis een 
mysterie blijven. 
Brussel, Koninklijke Musea 
voor Kunst en (jïeschiede-
nis, Jubelpark. 
Ingang: Kennedylaan 13 -
1040 Brussel. 
2 okt. tot 9 jan. van 9 u. 30 tot 
12u. 30 en van 13u. 30 tot 
17 u.; zaterdag, zondag en 15 
nov. van 10 tot 17 u. Geslo
ten: maandag, 11 nov., 24,25, 
31 dec, 1 jan. 
Info: lel. 02-736.35.47. 

Luister van 
Byzantium 
van 330 tot 1453 
Byzantium kende van de 
4de tot de 15de eeuw een 
beschaving, die alle tijdge
noten in verrukking bracht. 
De weelde en de verfijning 
van de sakrale en profane 
kunst van de ikonen, de ivo
ren beelden, het goud- en 
zilversmeedwerk, email, 
brokaat, intaglio en van de 
handschriften is te bewon
deren in deze tentoonstel
ling bestaande uit een 
prachtige selektie van 
kunstvoorwerpen uit talrijke 
musea en privékollekties. 
Brussel, Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiede
nis, Jubelpark. 
Ingang: Kennedylaan 13 -
1040 Brussel 

2 okt. tot 2 dec. van 9 u. 30 
tot 12u. 30 en van 13u. 30 

tot 17 u.; zaterdag, zondag 
en 15 nov. van 10 tot 17 u. 
Gesloten op maandag en 17 
nov. 
Info: tel. 02-736.35.47. 

Hellas' goden 
en mensen 
van 1000 tot 30 jaar v. J.K. 
Gericht op de dualiteit van 
de wereld van goden en 
mensen, werden in deze ten
toonstelling, die tien eeuwen 
bestrijkt, gaande van het ar
chaïsche Griekenland tot 
het Helleense tijdperk, wer
ken samengebracht afkom
stig uit 50 musea en privé-
verzamelingen. Marmer, 
brons, vazen, kunstvoorwer
pen, zilver, enz. 
Brussel, Paleis voor Schone 
Kunsten, Koningsstraat 10, 
1000 Brussel; Ravenstein-
straat 23, 1000 Brussel (in
gang groepen). 
1 okt. tot 2 dec. van 10 tot 
18 u., woensdag van 10 tot 
22 u., gesloten op maandag. 
Info: tel. 02-513.22.10 -
513.08.63. 

14 OKTOBER 1982 



Kritisch bekeken m 15 

De Kreuners' tweede is uit! 
Popminnend Vlaanderens meest 
geliefde groep De Kreuners heeft 
eindelijk een tweede langspeler 
uit De schijf heet „Er sterft een 
beer in de Taiga", en bij een eerste 
beluistenng ligt ze helemaal in de 
lijn der verwachtingen Moderne 
Vlaamse pop, stevig van aanpak, 
en met zowat de helft zeer dans
bare nummers Voorspelbaar was 
alvast het speciale stemgeluid van 
zanger (en ex-radiomedewerker) 
Walter Grootaers, die ztch weer 
vol vuur voor de leeuwen gooide 
en met lichte agressie in de stem 
het dan ook overtuigend doet Zijn 
licht Antwerps aandoend aksentje 
hoeft hij niet weg te moffelen het 
IS — zo zegt men — een stukje 
van zijn charme geworden Op de 
eenvoudige maar smaakvolle 
hoes een sfeerfoto van Herman 

'Selleslaghs, die meteen duidelijk 
maakt over welke muziek het gaat 
Het IS de klank van de jaren 
tachtig, met new-wave gitaarwerk. 

soms een vlaag elektronische be
geleiding of bindingklanken tus
sendoor, en aksenten die afge
knapt in de echokamer een extra 
dimensie krijgen Bij momenten — 
zoals in Adre maline — lijken de 
Kreuners even schatplichtig aan 
Raymond van het Groenewoud in 
zijn harder werk Maar het is een 
fijne plaat geworden, waarbij het 
hechte groepswerk zowel bij het 
schnjven als de uitvoenng van de 
nummers overkomt Uitschieters 

zijn het inleidende „Laatste Sov
jet", „Cous-cous kreten" Cgeent op 
vroeger singelwerk'') en op om-
mekant „Layla" en afsluiter „Het 
einde", die beiden tekstueel even
eens de moete waard zijn Uit bij 
W B A , produktie J M Aerts De 
Kreuners treden morgen vrijdag 
(8 okt) op in het Sportcentrum te 
Genk en zaterdag in de Feesttent 
te Wevelgem, en volgend wee
keinde te Eekto (BeukenhoO en de 
Sporthal te Liedekerke 

Talentcolloquium 
In het Fnac-auditonum aan het 
Brusselse Rogierplein was er von-
ge woensdag een geanimeerd de
bat met publiek en pers over de 
toekomst van ons inlands talent 
Vertegenwoordigers van bij ons 
waren Walter van de Kreuners, 
Cas Vander Taelen van Gentse 

Met haU zoveel water 
bespaart u energie 
6J1 u bent even proper 

groep Lavvi Ebbel, Walter Verdin 
en Det Pesykens en Hilde Van 
Roy, samen Pas de Deux uit het 
Leuvense, Jean Rousseau en Luk 
van Tilborgh van groep Polizei 
Stuk voor stuk mensen die reeds 
een paar jaar in het vak zitten en 
inmiddels het klappen van de 
zweep hebben leren kennen Voor 
de Kreuners lijken de grote pro
blemen voorbij, maar voor de an
dere drie (en de zovele anderen in 
de sub-top) blijkt het knokken 
geblazen om zowel gewoon rond 
te komen als om eigen produktie 
aan de man te brengen Pop van 
eigen makelij blijft overduidelijk 
een nog wat miskende en margi
nale muziekvorm, en nog zowat 
tachtig procent van alle mensen 
blijft gehecht aan de schlagermu-
ziek en topdertig-produktie, die 

€nergie 
Breng energie op om energie te besparen! 

TIJDENS DEZE 
VERKIEZINGS
TIJD 
waren de KANDIDATEN 
strijd- en vechtlustig DANK 
ZIJ EEN „KUUR" met het 
„TÖNISSTEINER LEVENDE 
WATER" ingevoerd door de 
Firma ABTS, Tiense Stwg. 63 
- 3040 Bierbeek, tel. 016-
46.03.11. De GEKOZEN KAN
DIDATEN kopen het „LE
VENDE WATER" bij hun 
bierhandelaar om de 
„KUUR" voort te zetten en 
als gezonde leeuwen de 
strijd te hernemen. 

Adv 140 

„De Slag om het Palmengordijn" 

Heet hangijzer koel aangepakt 

tnergie 
Breng energie op om enercrie te besparen! 

vooral door de vrije radios — in 
meestal namaak Hollandse of Ve-
ronica-stijl — wordt opgedrongen 
De achteruitgang van de platen
verkoop IS een ander doorwegend 
element de vrije produkties blij
ken uiteindelijk meestal eenmalig 
te blijven, en het nodige visite
kaartje om bij de zenders binnen 
te geraken Een beetje meer 

„chauvinisme" of waardenng voor 
wat bij ons gebeurt, is dnngend 
nodig om te kunnen slagen Kwali
teit IS er duidelijk te over Maar 
Grootaers van de Kreuners heeft 
gelijk sommigen moeten dnngend 
vooroordelen laten varen en uit 
hun enge wereldje uit willen ze de 
wereld veroveren' 

Sergius 

( Breng energie op 
om energie te besparen! 

Hetv-
stortbr 
eenbc 
terver 

Het IJzeren Gordijn is ons, Euro
peanen, een vertrouwd ofschoon 
verontrustend begrip Wij hebben 
ook al horen spreken over het 
Bamboe-gordijn, met betrekking 
tot de zelf-afgrendeling van kom-
munistisch Azie Over een Pal
mengordijn hadden we nog met 
gehoord Jan Van Aerschot ge
bruikt in zijn jongste boek (1) dit 
woord om de grens aan te wijzen 
tussen de westerse en de kommu-
nistische invloedssfeer in zuidelijk 
Afnka Het woord is met slecht 
gevonden maar het past met zo 
goed op de werkelijkheid De zo
genaamde frontlijnstaten (Angola 
Zambia Zimbabwe en Mozambi
que) kunnen immers met gelijkge 
steld worden met Vietnam en Chi
na of met de DDR en Tsjechoslo-
vakije Is deze benaming dus met 
al te best geslaagd van het boek 
zelf kunnen we zulks niet zeggen 

Achtereenvolgens behandelt Van 
Aerschot met enorme feitenken

nis en met een scherp inzicht de 
ontwikkeling van de gebeurtenis
sen, van ongeveer 1975 tot heden, 
in Angola, Mozambique, Zimbab
we, Zuidwest-Afrika (Namibië) en 
Zuid-Afrika Twee derde van zijn 
uiteenzetting worden begrijpelij
kerwijze besteed aan dit laatste 
inzet van , de slag om het palmen
gordijn" 

De benadenng van dit heet hang
ijzer door Van Aerschot is enig 
Wie enkele van zijn terechtwijzen
de lezersbrieven in „De Stan
daard' gelezen heeft zal wel met 
verwonderd zijn dat zijn boek 
over zuidelijk Afnka tot de zeldza 
me behoort die niet vooringeno
men elke vorm van apartheid af
wijzen Men treft er anderzijds 
geen enkele vorm van polemiek m 
aan met de wereldopinie te dezen 

Hij ontpopt zich geenszins als een 
verdediger van de politiek der 
blanken ter plaatse Hij toetst deze 

gewoon op haar waarde rekening 
houdend met de ingewikkelde en 
geschakeerde werkelijkheid van 
het grote subkontinent Zijn boek 
staat dus ver van de hartstochtelij
ke pleidooien die de betreurde 
Wim Jonssen hieromtrent placht 
te houden Het is een koel, zakelijk 
betoog De nationaliteitenvraag-
stukken hoe onontkoombaar ook, 
staan er minder centraal dan bij 
vorengenoemde 

Kortom het is leerrijke lektuur 
voor al wie bereid is rustig na te 
denken in de plaats van blindelings 
onze stamverwanten gelijk te ge
ven of hen even blindelings in het 
verdomhoekje te dnjven waar een 
betwistbare wereldopinie hen wil 
vastspijkeren 

KJ 

(I) Jan Van Aerschot De Slag om hel 
Palmengordiin de toestand in Zuidelijk 
Afrika Uitg De Nederlanden Antwerpen 
1982 160 biz 280 fr 
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De eer is gered 
De Rode Duivels hebben de eer van ons voetbalvolk gered. Zij 
hebben het zo waar gepresteerd de Zwitsers met 3—0 te verslaan. En 
wat belangrijker is: onze voetballers hebben aanvallend gespeeld. Zij 
hebben het spel en de doelpunten gemaakt. Zo kon je het lezen in de 
kranten. Aan die indrukwekkende (?_.) wederopstanding van onze na
tionale ploeg zou het ontslag van Anderlechttrainer Ivic niet vreemd 
zijn geweest. De Joegoslaaf was in de voorbije jaren immers 
verantwoordelijk voor alles wat misliep op onze velden. Maar dat is 
nu verleden tijd. Van Himst, in minder dan geen tijd tot toptrainer ge
promoveerd, zit op dezelfde lijn als lepe Guy Thijs en je bent een on
verlaat wanneer je durft vermoeden dat de Belgen het Europees 
landenkampioenschap niet zullen winnen en Anderlecht misschien 
toch geen kampioen zal worden. Om het heel duidelijk te stellen: er 
kan in ons voetbal momenteel niets meer misgaan. 

WIJ waren een van die 16808 
toeschouwers die vorige week 
naar de Heizel trokken om de 
Rode Duivels „in hun werken" te 
zien Nooit kregen onze voetbal
lers het gemakkelijker De Heive
ten waren gewoon geen partij en 
WIJ kunnen begrijpen waarom zij in 
de voorbije twintig jaar afwezig 
bleven op nagenoeg elke interna
tionale afspraak Zwitserland was 
zwak Bovendien boden zij de 
behoedzame Belgen al in de eer
ste minuut een komfortabele uit
gangspositie aan zelden zagen wij 
een mooier own-goal maken 

Méér konden de boys van Guy 
Thijs met verlangen de Zwitsers 
sloegen zichzelf de wapens uit de 
handen, zij moesten zowaar aan
vallen en er gaapte bijgevolg een 
heerlijke ruimte achter de rug van 
de aansluitende bezoekende ver
dediging Simpeler kon echt met 
voor de Belgen Temeer daar 
spoedig bleek dat de Heiveten 
offensief ontroerend onbekwaam 
waren Maar daar stapt men bij 
ons onbekommerd overheen wan
neer de nationale ploeg „op haar 
waarde" moet beoordeeld wor
den Voor de Rode Duivels gelden 
andere normen dan voor de klub-
elftallen Alhoewel ook daar onder
scheid wordt gemaakt naargelang 
de omstandigheden Zo zal er veel 
moeten mislopen om in de komen
de weken een kwaad woord te ho
ren over Anderlecht Met Pol Van 
Himst op de trainersbank kunnen 

Guy Thijs 

de Brusselaars mets meer mis
doen Wanneer zij in de komende 
maanden voor eigen volk gemak
kelijk afstand zullen nemen van 
minder getalenteerde gastploegen 
zal men daar de hand van de 
meester in herkennen De „Van 
Himst-touch" zoals een op hol ge
slagen hoveling van Anderlecht 
het in Het Laatste Nieuws mocht 
schrijven Wanneer het rijke Spor
ting in moeilijke uitwedstrijden al
tijd wel ergens wat zal tekort 
komen zal men schaamteloos naar 
de verdwenen Ivic verwijzen De 
vraag rijst hoelang men dat spelle
tje zal kunnen volhouden? Want 
Ludo Coeck bijvoorbeeld heeft 
zich nog nooit wekenlang de lon
gen uit het lijf willen lopen en we 
durven betwijfelen of hij die ge

woonte nu zal willen wijzigen 
Alhoewel Anderlecht natuurlijk 
over de breedste en meest be
gaafde kern beschikt Toch kon
den we ons in de gemakkelijke 
partij tegen het meegaande Beer
schot moeilijk van de indruk ont
doen dat „het grootste talent' aan 
de overzijde liep Dirk Goossens, 
dat IS pure klasse Een geboren 
topvoetballer We hopen dat de 
Mannekens deze grote belofte 
lange tijd aan zich zullen kunnen 
binden De wederopstanding van 
het Antwerps voetbal kan enkel 
verwezenlijkt worden met topta
lenten, met voetballers die de mas
sa beroeren Dirk Goossens 
schijnt ons zo'n absolute klasbak 
Het zou een zegen zijn voor 's 
lands voetbal indien hij tot volle 
ontplooiing moest kunnen komen 
en indien hij de grote Antwerpse 
traditie moest kunnen doen herle
ven Goossens kan de sporen van 
zijn trainer, de overgetelijke Rik 
Coppens, drukken 
De jongste gebeurtenissen in 
kompetitieverband wijzen trou
wens op verheugende ontwikke
lingen onder Kessler bouwt Club 
Brugge opnieuw aan de toekomst 
en Waterschei is onbetwistbaar 
voorbestemd om ooit de eerste 
Limburgse topklub te worden 
Voor Thor is het enkel een kwes
tie van ambitie en orgamzatie De 
mogelijkheden om groot te wor
den zijn ruim voorhanden een 
vurig en omvangrijk supportersle-
gioen, een breed uitgebouwde 
jeugdwerking en een spelerskern 
die elke erkende topklubs in verle
genheid kan brengen De Achilles
pees van Vlaanderens voetbal 
heet momenteel AA Gent De 
ploeg van betonkoning De Mees
ter haalt maar moeilijk, om niet te 
zeggen helemaal met, het niveau 
van vorig jaar Verbazend is dit 
met ondanks ruime financiële mo
gelijkheden — de klub beschikt 
over de trouwste aanhang van het 
land — slaagde AA Gent er maar 
niet in een „standplaats" te verove
ren op de transfermarkt De 
Meesters rumoerige tempera
ment schnkt topvoetballers af Zijn 
gevulde geldbeugel ten spijt. 

Open en toe 
Eén dag nadat Jean-Luc Vanden-
broucke het Belgische wielerbla-
zoen met een overwinning in de 
Grote Herfstprijs poogde op te 
kalefateren stelde Felix Levithan, 
de absolute meester in de wieler-
wereld. de Tour 1983 voor De 
Ronde van Frankrijk zal zich vol
gende zomer in menig opzicht 
van alle andere wedstrijden on
derscheiden De belangrijkste rit
tenkoers van het jaar zal worden 
betwist volgens de „open" formu
le De betere amateurs — de 
beroepsliefhebbers uit het Oost
blok, de Columbianen, naar het 
heet gevleugelde klimmers, en de 
Amerikanen — zullen er mogen 
aan deelnemen Het proflegioen, 
reeds fel geteisterd in zijn werk
gelegenheid, moet de indringers 
tegen heug en meug dulden 
Baas Levithan laat ze doodeen
voudig geen andere keuze Hij is 
het afwachtend rijden, om het 
zacht uit te drukken, van de profs 
kotsbeu HIJ wil vernieuwing Hij 
rekent erop dat de amateurs, 
wellicht aangetrokken door het 
hoge prijzengeld, de hemel zullen 
bestormen en de wedstrijd ook 
letterlijk zullen „open" breken Of 
het zover komt moet worden 
afgewacht Want de profs zou
den wel eens de rangen kunnen 
sluiten ZIJ genieten immers nogal 
altijd de grootste voordelen de 
ritten lopen meestal over lange 
afstanden waarmee de amateurs 
minder vertrouwd zijn, de orgam
zatie binnen de profploegen zal 
ongetwijfeld beter zijn, de profs 
beschikken gegarandeerd over 
meer ervaring en koersinzicht Zij 
zouden het wedstrijdverloop wel 
eens in hun ijzeren greep kunnen 
houden Was het overigens niet 
opvallend dat de „beroepsmen
sen " de Ronde van de Toekomst 
en de Ster der Beloften reeds 
naar hun hand zetten "^ In vroege
re jaren, toen er van uitbreiding 
van de „open" formule nog geen 
sprake was, bekommerde geen 
„coureur" zich om die wedstnj-

Jean-Luc Vandenbroucke 

den Er wachten Levithan onge
twijfeld nog meer moeilijkheden 
Hoe zullen de staatsamateurs 
hun deelneming „finanicieren"^ 
De deelnemende ploegen draai
en in de Tour immers zelf op voor 
de kosten Hoe zullen de spon
sors van de profploegen reage
ren op de nieuwe inbreng"^ Alle
maal vragen die nog niet onmid
dellijk kunnen beantwoord wor
den Al geeft het parcours van de 
Tour ons alvast een aanwijzing 
de kostenverslindende verplaat
singen tussen de etappes in wer
den tot een minimum terugge
bracht De Tour blijft voor het 
eerst sinds vele jaren in Frankrijk 
HIJ sluit zich op of toe in eigen 
land We zijn alvast benieuwd 
naar het uiteindelijke deelnemers
veld En het is jaren geleden dat 
we nog benieuwd naar een Tour 
uitkeken Zodat lepe Levithan al
vast een van zijn voornaamste 
doelen heeft bereikt 

Niet te stoppen 

De Rode Duivels tegen Zwitserland goed begonnen is half gewonnen 

In de Belgische atletiekwereld 
zijn er niet te stoppen ont
wikkelingen op gang gekomen. 
Leon Schots zette de nationale 
baankampioenschappen over
hoop toen hij met shirtreklame 
aan de 10.000 wilde beginnen. De 
Limburger kreeg overigens al de 
rekening geprezenteerd. De he
ren van de Franstalige atletiekli-
ga namen „wraak" op klassieke 
middeleeuwse manier. Zij poog
den Schots sportief te vierende
len. De zaak is nog niet van de 
baan. Maar we kunnen ons niet 
voorstellen dat de inkwisiteurs 
van de atletiekbond hun praktij
ken nog lang zullen mogen voort
zetten zonder in een gekkenhuis 
opgesloten të worden. 
De atletiekbond is overigens nog 
niet aan het einde van haar lij
densweg. In Limburg heeft AV 
Toekomst, de klub uit Hechtel, de 
commercializatie in de atletiek-
sport binnengeleid. Zij heeft 
enkele betere atleten op com
merciële gronden aan zich ge
bonden, wil een meeting-circuit 
organizeren en hoopt op deze 
manier het bijna eeuwenoude im
mobilisme van de bond te door
breken. Het hoog gegrepen initia
tief kan natuurlijk enkel vorm 
krijgen dank zij de inbreng van 
sponsorgelden. Via niveauverbe
tering — en dat kan momenteel 
toch niet zo moeilijk zijn — 
hoopt men de media (en inzonder 

de televisie) aan te trekken om 
daardoor nieuwe sponsorgelden 
(piste- en shirtreklame) te kun
nen aanboren. 
AV Toekomst en haar geldschie
ters willen de atletieksport com-
mercializeren: dat is duidelijk. 
Wie vandaag leeft kan daar moei
lijk bezwaren tegen hebben. Te
meer daar onomstootbaar blijkt 
dat de mummies van de bond op 
alle vlakken briljant hebben ge
faald. Of die nieuwe aanpak veel 
perspektieven biedt moet wor
den afgewacht. Maar slechter 
dan het vandaag is kan het mor
gen niet worden en de kans is 
niet denkbeeldig dat meer jonge
ren zich zware opofferingen wil
len getroosten wanneer daar fi
nanciële tegemoetkomingen te
genover staan. In deze tijd be
staat er een organisch verband 
tussen beide. Maar daar is de 
atletiekbond nog niet achter ge
komen. Klubinitiatieven zullen 
haar daartoe misschien verplich
ten. Het kan trouwens geen 
kwaad wanneer de Belgische top 
in enkele goed funktionerende 
klubs verzameld wordt. Er zal 
dan ook geen reden meer be
staan voor een Vlaamse atleet 
als Leon Schots om bij FC Luik 
aan te sluiten. Op die manier kan 
men dan ook voorkomen dat de 
eentalige Limburger door eenta
lige Walen sportief wordt ge
kraakt. 
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NIaams Nationaal l/l/eekblad cC^ 

in de Volksunie 

Bestuursakkoord met VU te Mechelen 
/''y/^y/yA 

MECHELEN - Te Mechelen be
reikte de Volksunie een bestuurs
akkoord met de socialisten en met 
de liberalen De VU-fraktie bestaat 
uit 6 man Op de foto van links 
naar rechts gezeten Joos So-
mers (volksvertegenwoordiger), 
Herman Keldermans (vz), Oscar-
Renard, Kris van Esbroeck, staan
de Wim Janssen jr, Walter Jas
pers en Firmin Verlinden 
Het bestuursakkoord tussen SP-
VU-PVV dat een einde maakt aan 
het kwart-eeuw domineren van 
CVP-SP is zeer gunstig voor de 

yUJO deed 
het goed 
Het Dagelijks Bestuur van de 
Voiksuniejongeren behaalde bij 
de jongste gemeenteraadsverkie
zingen 2158 stemmen 

Dit IS met alleen een zeer behoor
lijke score vergeleken met de vele 
uitslagen van de Volksunieoude-
ren, het leverde ook een burge
meesterssjerp en'een faciliteiten-
gemeenteraadslid op Proficiat 
Ook voor hen die met tot de 
verkozenen behoren Gelieve de 
naakte cijfers dan ook met onder
ling te vergelijken maar ze in de 
plaatselijke kontekst te willen zien 

Hier gaan we dan Joris Roets 
(679) en burgemeester te Lint, Ivo 
Coninx (556) in Genk, Luk van 
Bissen (408) en gemeenteraadslid 
te Kraainem in een door frankofo-
nen geleid gemeentebestuur. Kris 
Bovin (387) ei zo na verkozen te 
Leuven en Winfried van Grambe-
ren (128) die in de gemeente 
Mortsel moest optornen tegen het 
bekende Agalev-fenomeen 

Nogmaals, vele door-de-wol-ge
verfde partijgenoten behaalden 
zulke scores met in gelijkaardige 
omstandigheden Bravo VUJOi 

(dvsdc) 

Volksunie VU en PVV, tussen 
beide is zelfs geen 1 % verschil, 
krijgen elk 2 schepenen De SP 
die in procent dubbel zo sterk is 

als de VU krijgt 4 schepenen en 
de begeerlijke sjerp van het bur
gemeestersambt Voor de VU zijn 
schepen Oscard Renard (eerste 
schepen die zich vooral met stads-
kernvermeuwing en met monu
mentenzorg zal bezighouden) en 
Kris van Esbroeck krijgt de finan
ciën onder zich 

VU feest in 
Wommelgem 
De VU van Wommelgem is van 3 naar 
7 zetels opgeklommen (.+ 9,1 %) Te
recht de bekroning van de jarenlange 
inzet van de basismilitanten die zich 
echt dag en nacht hebben ingezet om 
het VU-programma bij de bevolking 
bekend en aanvaardbaar te maken 
BIJ de jongste verkiezingen is er met 
man vrouw en macht gewerkt Met de 
nodige fierheid kan gezegd worden 
dat de Posterijen aan de VU-afdeling 
weinig verdiend hebben, de militanten 
liepen zelf van brievenbus naar brie
venbus Proficiat VU-Wommelgemi 

Aktie 
„Hart van Brabant" 

,WU"-lezers, VU-afdeimgen sympatizanten die echt willen 
dat Vlaanderen stand houdt en., vooruitgaat m het hart van 
Brabant kunnen aan deze oproep niet voorbijgaan Vandaag 
nog storten voor aktte „Hart van Brabant" op m 
435-0259601-12 van Volksunie, Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel 

Zesde lijst 
A L Liedekerke 
B Dendermonde 
VU-Tervuren 
L M Kumtich 
M Lanaken 
A V 1030 Brussel 
Totaal zesde lijst 

200 
500 

1000 
2000 

300 
1000 

178.352 

PERS pektie f 
De CVP heeft dus veel van haar pluimen moeten laten in de gemeen
teraadsverkiezingen. Minstens 1/3de van haar traditionele bolwerken 
heeft de CVP moeten afstaan, en op nog méér plaatsen zit ze in de 
oppositie. Een verandering van bestuursploeg kan alleen maar de 
demokratie ten goede komen. De VU is één overwinnaar, maar onmis
kenbaar — zo schrijft de pers — is de grote overwinnaar: de Groene 
beweging. 

I N elk geval de CVP en met 
name ook de basis van de CVP 

IS erg aangetast Dat schrijft Het 
Belang van Limburg: „Voor de 
tweede keer in amper een jaar tijd 
komt de CVP gehavend uit een 
stembusgang Het verlies is deze 
keer nog pijnlijker dan bij de parle
mentsverkiezingen van vorig jaar 
omdat het nu vooral het midden
kader van de partij aanvreet Als 
enkele kamerleden of senatoren 
hun zetel kwijtspelen weegt dat 
wel door op de nationale politiek 
maar minder op de partij in haar 
geheel Bij verlies van de gemeen
teraadsverkiezingen wordt daar
entegen het vertrouwen van de 
basismilitant rechtstreeks op de 
proef gesteld Het partijkader van 
de CVP dat te velde werkt zal dan 
ook van deze nederlaag langer 
getraumatizeerd blijven dan van 
de vorige parlementsverkiezin
gen" 

BELANGRIJK daarbij is dat de 
andere regeringspartner, de 

PVV, het beter deed Ongetwijfeld 
zal dat tot spanningen in de rege-
nng aanleiding geven Dat schrijft 
De Morgen: „Symptomatisch is 
ook dat de knstendemokraten er 

in vele gemeenten niet in slaagden 
de klap van vorig jaar te herstellen 

Dat leidt dan tot de (voorlopigeV 
konklusie dat de CVP in haar 
strukturele krisis zit en een ingrij
pend gewetensonderzoek nog 
maar moeilijk uit de weg kan Voor 
de CVP moet het verlies des te 
pijnlijker zijn omdat de andere 
Vlaamse koalitiepartner, de PVV, 
het doorgaans behoorlijk deed De 
liberalen en voorzitter Verhofstadt 
zullen bijgevolg allerminst geneigd 
zijn om gas terug te nemen, zodat 
premier Martens het extra-moeilijk 
zal krijgen om de kohesie in zijn re
gering te behouden" 

IN de komende weken en maan
den zullen we liberalen dus nog 

feller op de pedaal zien duwen, 
met een even waarschijnlijke gro
tere reaktie van de ACV-vleugel 
van de CVP En zeggen dat er 
mensen zijn, die beweren dat ge
meenteraadsverkiezingen mets te 
maken hebben met de nationale 
politiek 

In elk geval is met de SP, als 
grootste oppositiepartij, de grote 
overwinnaar, maar wel de Giroe
nen 

In De Morgen zegt Paul Goos-
sens dat de Groenen alle partijen 
aanvreten „In Leuven en vele ge
meenten van het Antwerpse heb
ben de groenen het bewijs gele
verd dat er in Vlaanderen een 
politieke belangstelling is die met 
aan bod komt in de traditionele 
partijen Naar verluidt worden 
vooral de kristen-demokraten en 
de Volksunie opgeschrikt door de 
groenen Bewijsmateriaal ont
breekt echter en het zou best 
kunnen dat de jongeren uit alle 
politieke families middels Agaiev 
hun ongenoegen over het klassie
ke politieke spel laten horen " 

DAT Agaiev inspeelt op het 
groeiend ongenoegen is on

betwistbaar Dé vraag is echter 
wat Agaiev met zijn pas verwor
ven macht gaat doen Dat vraagt 
ook Gazet van Antwerpen: „De 
doorbraak der groenen is wel het 
meest markante feit Hier volgen 
WIJ de evolutie die zich reeds in an
dere landen had afgetekend Vele 
jongeren kunnen zich niet verzoe
nen met de gevestigde orde en de 
huidige gang van zaken in het 
openbaar leven, zij zijn tegen poli-
kratie en bureaukratie, zij zijn voor 
vrede, groen en kleinschalige ver
houdingen Agaiev en Ecolo bo
den hen hier de gewenste uitlaat
klep Moeilijker zal het worden 
wanneer zij morgen verantwoor
delijkheid moeten nemen in zeer 
uiteenlopende en ingewikkelde 
problemen van het konkreet be
leid " 

ALS het op beslissingen aan
komt, zullen de Groenen in

derdaad kleur moeten bekennen 

Zeker m die gemeenten, waar de 
Groenen ook aan het bestuur zul
len deelnemen Dat kan voor die 
partij dodelijk worden, schnjft Het 
Belang van Limburg: De Groe
nen, die een opvallend goede uit
slag boekten, gaan tot nog toe 
twee gemeenten mee besturen 

Een experiment dat de kiemen van 
zelfvernietiging in zich draagt In 
een koalitie zullen ze immers van 
hun maagdelijk wolkendek moe
ten afdalen en kompromissen slui
ten Voor een partij die tot nog toe 
als een idylle over de maatschap
pij heen zweefde, kan zoiets dode
lijk zijn De Volksunie, die toch 
meer beleidsvermogen en politie
ke traditie had, heeft éen keer 
meeregeren ook zwaar moeten 
betalen De Groenen zijn quasi per 
definitie gedoemd om een zweep-
partij te blijven, willen ze met als 
een kortstondig tijdsverschijnsel 
doodbloeden" 

DE VU heeft inderdaad haar 
regeringsdeelneming in 76 

zwaar moeten betalen Maar juis
ter zou zijn met het beleid van de 
VU-mimsters werd afgestraft 
maar wel is de VU het slachtoffer 
geworden van perfide CVP-ma-
neuvers, van de CVP-woordbreuk 
en het elektorale opbod van de 
CVP 

Uit de grond van ons hart hopen 
we dat Agaiev met dezelfde weg 
opgaat en ook een onbetrouwba
re CVP op haar weg zal vinden 

Want VU en Agaiev kunnen me
kaar goed vinden in de strijd voor 
een vnj en groen Vlaanderen 
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WEST-VLAANDEREN 

OKTOBER 

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

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

19 KORTRIJK gespreksavond met VU-voorzitter Vic Anciaux over 
„Politiek een rotte boe l ' ' , om 20 u in de Grote Aula van de Kulak 
te Kortrijk 

Te Merkenvelde op 5, 6, 7 november 

Vredesweekeinde VUJO 
Het traditionele VUJO-w/eekeinde van 
het najaar staal helemaal in het teken 
van de Vrede Het kan ook moeilijk an
ders gelet op het heersende onbegrip 
van velen inzake deze materie n a v de 
Vredesbetogingen de nakende instal
latie van de nucleaire wapens e d Een 
andere reden is dat het traditionele 
bezinningsmoment op 1111 -vlak na 
dit weekeinde valt en dus voor de 
Vlaams-nationalisten precies pas in 
haar ideeengoed dat zij erfde van de 
Fronters 

Het weekeinde gnjpt plaats te Merken
velde (Loppem) in een volledig afge
huurd — dus we zitten in een gesloten 
knng, in konklaaf — heem van de 
scouts en van de gidsen We houden 
dne dagen vnj van 5 tot en met 7 nov 
Vrijdagavond worden we opgewarmd 
met een inleidende film De zaterdag 
wordt volledig gewijd aan besprekin
gen in diverse (6) werkgroepen als 
daar zijn 1 Relatie tussen Oost en 
West 2 Bewapeningswedloop 3 Al
ternatieven voor ons huidig leger 4 
Noord-Zuid-dialoog 5 Geweld bij ont 
voogdingstrijd-terrorisme 6 Konflikt-
model — omschakeling wapenindus-
tne — mensenrechten — amnestie' 
Zondag een groot debat 

Dit IS in het kort de voorlopige inhoud 
van het Vredesweekeinde van VUJO 
Geïnteresseerde VUJO-ers en wie 
weet VU-ers kupnen steeds inschrij
ven via DB-leden of rechtstreeks langs 

het Nationaal bekretariaat van VUJO 
tegen de bescheiden som van 550 
frank Er wordt nu al flink gewerkt aan 
een lijvig dossier dat vooraf al kan 
ingestudeerd worden (dvsdc) 

EHBO-kursus 

Vlaamse Kruis 

te Oostende 

Voor de tiende maal richt het Vlaamse 
Kruis afd Oostende dit jaar een 
EHBO kursus in 

Deze kursus is er voor jong en oud 
Men moet wel de leeftijd van 16 jaar 
bereikt hebben op de dag van het 
eksamen (di op 30 maart 1983) 

De kursus loopt van 20 oktober 1982 
tot 30 maart 1983 en omvat een 20-tal 
cessen Deze lessen gaan door in de 
zaal van de Paters Dominikanen 
Aartshertoginnestraat 16 A te Oosten
de iedere woensdag van 20 tot 22 u 

Er IS wel een onderbreking voorzien in 
de maand december omwille van de 
schooleksamens Verdere inlichtingen 
zijn te verkrijgen bij Roger Denijs 
Azalealaan 6 te 8400 Oostende 

Heropening Vlaams 

Huis te Izegem 
Veertien dagen geleden namen Mark 
en Linda afscheid als cafébazen van 
het Vlaams Huis te Izegem Het werd 
een spetterend afscheid met heel wat 
„leute en plezier" 
De nieuwe baas Pol Heldenbergh 
nodigt alle klanten en sympatizanten 
uit op een heropeningsfuif op vnjdag 
22 oktober vanaf 20 u 
Meteen wensen we Pol het beste voor 
de komende jaren 

ZOCKCRCje 
• Maatsch assistente, 25 j , 
zoekt plaats in W-VI Tel 
056-51 2444 
• Alleenstaande jongedame 
zoekt te huren net huis met hof 
te Kortrijk of omgeving Tel 
056-512444 
• Jongedame ongehuwd 
zoekt werk als bediende Tien 
jaar ervanng in apoteekbranche 
Vrij vanaf 1 apnl 1983 Zich wen
den Paul Van Grembergen tel 
091-446790 
• Tolk-vertaler It-Eng-Ned vrij 
van legerdienst zoekt betrekking 
in Brussel of ten westen ervan 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksv dr J Valkeniers, tel 
5691604 
• Juffrouw 21 jaar en wonen
de in de omgeving van Mechelen 
zoekt werk Betrokkene heeft 
het diploma handel A6/A2 en 
volgt een avondkursus Frans 
Een jaar ervaring als hulpboek
houdster Ref nr 314 

• Juffrouw, 21 jaar en wonen
de in de omgeving van Mechelen 
zoekt werk Betrokkene bezit het 
kwalifikatiegetuigschrift van het 
vierde leerjaar secundair onder
wijs Kwalifikatie daktylografie 
Nederlands Frans en Engels en 
het diploma van snel- en machi
neschrift Nederlands Ref nr 
315 

Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met volksverte
genwoordiger Joos Somers via 
het Vlaams-Nationaal Centrum, 
Ontvoenngsplein 1 te 2800 Me
chelen ofwel telefonisch op ver
noemd centrum (015-209514) 
Gelieve steeds het referentie-
nummer te vermelden 

lustrerie 
mare de vriese ^ ^ 
beter licht ^ 

-20% 
korting op verlichting voor tuin, buro 
en voor woon-, zit- en slaapkamers, 
op salontafels voor elk interieur. 

spots - staanlampen - pendels -
strassluchters - tafellampen -
lustrerie mare de vriese 
baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortri jk - geen parkeerproblemen , 
verlichting tegen betaalbare prijzen. 

Wij in de Volksunie 

Aanleggen 
wervingsreserve 
medisch 
sekretaris(esse) 
Geldig tot 30 apri l 1985 

OCMW-Brugge 

BIEZONDERSTE VOORWAARDEN: 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag 
2 Leeftijd de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden 

hebben bij indiensttreding 
Voor de personeelsleden die in dienst van een OCMW 
zijn of werkzaam bij een andere ov rheidsdienst geldt, in
zake deze leeftijd, de volgende regeling op 65-jange 
leeftijd ten minste twintig pensioenaanspraak verlenen
de dienstjaren kunnen laten gelden ten aanzien van de 
Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen 
Diploma gegradueerd medisch sekretans(esse) 
Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen 

indexcijfer 239,01 % 456031-

3 
4 

Weddeschaal: 147 tegen 
787 414 fr (in 29 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 400 fr storten op PR nr 000-0099581-59 
van het AZ Sint-Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge, vóór 
20 november 1982, met vermelding „Eksamen medisch se-
kretaris(esser 
In te sturen: uiterlijk tegen 20 november 1982 aan de 
personeelsdienst van het OCMW-Brugge, Kartuizennnen-
straat 4 te 8000 Brugge, geschreven aanvraag deelneming 
eksamen, voor eensluidend verklaard afschrift diploma 

(Adv. 136) 

Aanleggen 
wervingsreserve 
van sociaal 
verpleegkundige 
Geldig tot 31 maar t 1985 

OCMW-Brugge 
BIEZONDERSTE VOORWAARDEN: 
1 
2 

Belg zijn en van onberispelijk gedrag 
Leeftijd de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden 
hebben bij indiensttreding 
Voor de personeelsleden die m dienst van een OCMW 
zijn of werkzaam bij een andere overheidsdienst geldt, in
zake deze leeftijd, de volgende regeling op 65-jarige 
leeftijd ten minste twintig pensioenaanspraak verlenen
de dienstjaren kunnen laten gelden ten aanzien van de 
Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen 

3 Diploma gegradueerde sociaal verpleegkundige 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen 
Weddeschaal: 155 (emdwedde 177) tegen indexcijfer 
239.01 % 481366-907 502 f r dn 27 jaar) 
Inschrijvipgsgeld: 400 fr storten op PR nr 000-0009321-09 
van het OCMW Brugge, Kartuizermnenstraat 4,8000 Brug
ge, vóór 20 november 1982, met vermeldmg „Eksamen 
sociaal verpleegkundige" 
In te sturen: uiterlijk tegen 20 november 1982 aan de 
personeelsdienst van het OCMW-Brugge, Kartuizermnen
straat 4 te 8000 Brugge, geschreven aanvraag deelneming 
eksamen, voor eensluidend verklaard afschrift diploma 

(Adv. 1381 

Aanleggen 
wervingsreserve 
van psycholo(o)g(e) 

Geldig tot 31 maar t 1985 

OCMW-Brugge 
BIEZONDERSTE VOORWAARDEN: 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag 
2 Leeftijd de leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden 

hebben bij indiensttreding 
Voor de personeelsleden die m dienst van een OCMW 
zijn of werkzaam bij een andere overheidsdienst geldt, in
zake deze leeftijd, de volgende regeling op 65-jarige 
leeftijd ten minste twintig pensioenaanspraak verlenen
de dienstjaren kunnen laten gelden ten aanzien van de 
Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen 
Diploma licentiaat in de psychologie 
Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen 

indexcijfer 239,01 % 653 645-

3 
4 

Weddeschaal: 180 tegen 
1071 673 fr (in 23 jaar) 
Inschrijvingsgeld: -JOO fr storten op PR nr 000-00995 81-59 
van het AZ Sint-Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge, 
vóór 20 november 1982, met vermelding „Eksamen psycho-
lo(o)g(e)" 
In te sturen: uiterlijk tegen 20 november 1982 aan de 
personeelsdienst van het OCMW-Brugge, Kartuizerinnen-
straat 4 te 8000 Brugge, geschreven aanvraag deelneming 
eksamen, voor eensluidend verklaard afschrift diploma 

(Adv. 135) 

14 OKTOBER 1982 
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SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

OPEN : all* werkdagen van 9 tot 19 uur — vrijdag koopjasavond tot 21 uur — zatardag van 9 tot 18 uur 

SBGJ] 

ffümK»*^ 

van 1 september tot 15 december 1982 

GROOTSE JÜBILEUMWEDSTRIJD 
met medewerking van 

PERMEKE MOTORS — FORD — HILLEWAERE — KRANEN MICHIELSEN 

WIN UW FORD SIERRA OF ITT KLEUREN-TV 
Vraag het wedstrijdreglement aan de kassa 
van Succes Kleding Meyers... U hebt reële 

kansen om een prachtprijs te winnen ! 



20 m Wij in de Volksunie 

ANTWERPEN 
OKTOBER 
15 WOMMELGEM Cantus-zangavond om 20 u in Den Klauwaert 

Gratis inkom 
16 EDEGEM: kaartavond om 20 u 30 in lokaal Drie Eiken, ingencht 

door VNSE 
16 MERKSEM- kleinkunstfestival „Vlaams met vijf sterren" Jef 

Burm, Jef Eibers, De Vaganten, Jos Van der Veken en volksmu-
ziekgroep „Kadnl" Om 20 u in zaal St -Eduardus, Bredabaan 555 
Organizatie van Vlaamse Kring Groeninghe 

20 EDEGEM mode en etiket door mevrouw Nonneman om 20 u 30 
in zaal Drie Eiken Ingencht door het FVV 

22 EDEGEM' spreekbeurt door Jan Vinck over „De strijden voor 
Vlaanderen", om 20 u in zaal Dne Eiken Ingericht door de Kultu-
rele Knng 

22 ANTWERPEN: VI Aktie-en Kultuurgemeenschap kaasavond, lo
kaal Zurenberger, Dageraadplaats, onkosten 300 fr, aanvang om 
20 u Vooraf inschnjvingen op tel nr 236 84 65 

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

VU net niét 
in „Malse" raad! r " GROOTSE " ^ 

JÜBILEUMWEOSTRIJD 
MALLE — Ook in dit dorp verliest de 
CVP haar volstrekte meerderheid, 
ergo, w/ordt ze in de oppositie gedrukt 
door de koalitie tussen GGB-PVV-SP 
Indien de kartellijst met de VU had 
kunnen samenvi/erken met de groene 
lijst dan hadden er twee zetels voor 
hen ingezeten en geen enkele voor de 
PVV (nu 1) en slechts 1 voor de SP 
(nu 2)1 Moedwil van de groene lijstaan-
voerdster belette een samengaan 
Deze dame haalde beduidend minder 
voorkeurstemmen dan de lijstduwer 

van de VU Echt jammer voor de 
Volksunie, die gehandicapt ten strijde 
trok (onvolledige lijst en het voor enke
le jaren wegvallen van de motor van 
de prille partij, onze goede vriend 
Maurice Lacante) Zo zie je maar dat 
ondanks het goede percentage een 
uitslag totaal verkeerd kan uitgelegd 
worden als men alleen de zetelverde
ling in het oog houdt Met 1 of 2 zetels 
hadden er nu VU-mensen in een koali
tie gezeteld en was de opgang be
loond geweest (dvsdc) 

VU-Zandhoven tweede 
(morele) winnaar 

VU-Zoersel zegeviert 
ZOERSEL - In Zoersel boekte de 
partij een winst van 2 zetels De CVP 
verloor 27 % van haar aanhang en viel 
van 15 zetels terug op 9 Zij speelt 
daarmee haar meerderheid kwijt De 
uitslag van de VU maakt verschillende 
koalities mogelijk Vermoedelijk is er 
een samengaan tussen VU, DDV (De 
Dorpsvernieuwing) en SP 

Toch IS een en ander nog onzeker 
omdat de CVP. dat haar verlies moei
lijk kon kroppen in het „ultieme" mo
ment nog een aantal betwistingen op 
het PV van de kiesverrichtingen heeft 
geplaatst en zelfs een klacht over
weegt Hertelling of herverkiezing' Al
les draait om enkele stemmen in de ke-
nng die de CVP aan een 10de zetel 
zouden helpen ten koste van de VU 

Dit zou verschillende koalities bemoei
lijken 

De bloedtransfusie die de zieke oude 
CVP-man werd toegediend onder de 
vorm van vers bloed — de nieuwko
mers en het grote kanon zijnde parle
mentslid Wivina de Meyer (646) — 
heeft de amechtige ziekerd met veel 
kunnen helpen, de doodsstrijd werd er 
wel wat mee uitgesteld 

Jammer dat de opkomst van de afge
scheurde VU'er Walter Vochten (361) 
een zetel heeft gekost aan de VU De 
SP ging er mee lopen want Walter zelf 
haalde mets ondanks de hoge score 

Gerard Laureyssens (751) behaalde 
een zeer hoge score (de tweede 
meeste van gans het dorp) en fraktie-
leider Wim van Haegendoren (417) 
klom op tot de 6de plaats in de hit-lijst 
der stemmenrapers (dvsdc) 

ZANDHOVEN - Een dorp waarin de 
CVP de meerderheid heeft Een echt 
bolwerk van de kristelijke volkspartij 
Een zeer populaire burgemeester die 
vrij veel realizeerde Een traditioneel 
liberaal-katolieke gemeente, konserva-
tief ingesteld Een CVP die nog eens 
4 zetels bijhaalt Daar zou het voor een 
VU toch wel onmogelijk worden zeker 

Niets daarvan De Volksunie die met 
een onvolledige lijst opkwam behaalde 
er 1 zetel en heeft moreel recht op de 
2de zetel De partij behaalde immers 
10 % van het stemmenaantal (de CVP 
60 %) wat zeer hoog is en wat de VU 
meteen als derde sterkste partij doet 
opkomen De tweede partij, een kartel-
lijst van twee vonge lijsten, sterk blauw 
getint valt van 8 zetels naar 5 zetels 

De SP en AGALEV halen elk 1 zetel, 
eigenlijk snoepen ze de zetel van de 
VU af Als je weet dat de lijstaanvoer
ders van SP en AGALEV samen nog 
met eens het totaal van Leo THYS 
(lijsttrekker van de VU) haalt dan mag 
je wel stellen dat de VU inderdaad dé 

Vraag het reglement 
en 

(Jeelnemingsformuiier 
aan (Je kassa van 

SKM 
Boomsesteenweg 35 

l ^ Aartselaar ) 
tweede (morele) winnaar is van deze 
verkiezingen (dvsdc) 

BRABANT 
OKTOBER 
16 BRUSSEL: Aktie „Blokkade van Ternat" GB „Buigen" of „Bar

sten" Organizatie TAK Vertrekuren en ml 02/2424599 

19 BRUSSEL' bestuursvergadering van VUJO om 12 u 45 in lokaal 
C l 13 van de VUB Bespreking werking 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

Cternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.78.67 Toonzalen 

ZOCKCRCIC 
• Gezins-samtaire helpster, 
26 j . 1 jaar ervanng, zoekt deel
tijdse betrekking in het Tieltse 
Tel 056-512444 
• Gegradueerde in de klinische 
scheikunde zoekt werk vanaf 1-
12-82 (na legerdienst) In bezit 
van rijbewijs C. 25 jaar Van 
Hunskerke, Golfstraat 65, 2610 
Wilrijk 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

lustrerie 

Openingsuren: ='''̂ ' ' 
Keizei 

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

kleinmeubeleh 
geschenkart ikelen 

Zaakvoerder ' 

Stdf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel: 02-582 22 22 

A a n l e g g e n 
werv ings r e se rve 

v a n 
be jaa rdenhe lp(s t )e r 

Geldig tot 31 mei 1985 

OCMW-Brugge 
BIEZONDERSTE VOORWAARDEN: 
1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag 
2 Leeftijd op de dag van de benoeming de minimum

leeftijd bereikt hebben van 21 jaar en de leeftijdsgrens 
van 50 jaar niet overschreden hebben bij indiensttreding 
Voor de personeelsleden die in dienst van een OCMW 
zijn of werkzaam bij een andere overheidsdienst geldt, in
zake deze leeftijd, de volgende regeling op 65-jarige 
leeftijd ten minste twintig pensioenaanspraak verlenen
de dienstjaren kunnen laten gelden ten aanzien van de 
Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen 

3 Diploma en brevet a) diploma of getuigschrift van lager 
middelbaar of gelijkgesteld onderwijs, en b) het brevet 
van gezins- of bejaardenhelplstjer 

4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen 
Weddeschaal: 
589 800 f r 

126 tegen indexcijfer 239,01% 386957-

Inschrijvingsgeld: 300 fr storten op PR nr 000-0009321-09 
van het OClVfW-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brug
ge, vóór 30 november 1982, met vermelding „Eksamen 
bejaardenhelp(st)er" 
In te sturen: uiterbjk tegen 30 november 1982 aan de 
personeelsdienst van het OCMW-Brugge, Kartuizerinnen
straat 4 te 8000 Brugge, geschreven aanvraag deelneming 
eksamen, voor eensluidend verklaard afschrift diploma en 
brevet (Adv. 139) 

14 OKTOBER 1982 
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- ^ lepel & vork... 

Cafe Het Vlaams Huis 

bij Jef Meys Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011 79 7084 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO WESTERLO 

Tel 014 54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016 228672 
Kon Astridlaan 85 KONTICH 
Tel 031 57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02 2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056 711536 

Grote parkeerterreinen zalen vnj 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Toms 
steiner Sprudel goed en goed 
koop eten 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer m 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015 71 1549 

Wijnimport HERMAN 
Douane stapelfiuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie 
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wi|nen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Oegustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood en banketbakkenj 
Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091 6757 12 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiol WitiTitinnstraat 36 
Scficiarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwdliteitskoffie bij u thuisi 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02 532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restauranf-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
FII st zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef f spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

bulthaup 
poggenpohl 

e a moderne of massieve 
KEUKENS 

Kuchen Zentrum 
Belgielei 66 

2000 Antwerpen 
Tel 03 23007 72 

• • • * 1910-1980 ^fr -^ 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D« familiezaak mat tradili* 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Gcr ja rdsbcrgses t raa t 38 
9300 AALST 
Moun ts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van De Per-^flei 51 
DORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 03/2365654 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

DE PUS 
GEBROEDERS 

Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052 21 1606 

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle focston 
Ook verhuring van taf( kj< ru f 

Si hild( rstraat 33 
2000 Antw( rpon 
Tel 03/237 45 72 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091 30 06 53 

Lokaal 

T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02 513 2564 

Waar Vlamingen THUIS zijn 

SPECIALIST VOOR / " — N . 
AL UW FEESTEN f-^,/ ^ 

Verzorgde kouken \\llHllU/\ 
Demokratische prijzon > ^ _ . < ^ 
Uitgelezen dienstbetoon 

Kessolsteenweg 38 
2260 Nijlen Tel 03/481 8841 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis t Voske 

Verbertstraat 145 147 
2-20 Scfioten 03/6584176 

Wi | verzorgen al uw feesten 

Café Taverne Ten Doolaert 
Putsebaan 6, Keerbergen 
Tel 015-5166 54 
Specialiteit Paling m t Groen 
Eigenaar-uitbater M a n n a en Kamiel De Roover-Van W e s e -
mael 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

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

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

• 46 jange man met 22 jaar 
ervanng als loodgieter zoekt een 
betrekking als magazijnier of on 
derhoudsman m het Brusselse of 
ten westen ervan Voor inlichtin 
gentel 02 5691604 Dr J Valke 
niers volksvertegenwoordiger 

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

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

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

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

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

Groot Gent 
• 49 jarige man drukker van 
beroep stempelgerechtigd gezin 
ten laste zoekt dringend werk 
HIJ IS bereid om het even wat te 
aanvaarden 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem Senator A 
Lonquestraat 31 9219Gentbrug 
ge tel 091/30 72 87 

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

• 42 jarige man zoekt werk als 
arbeider of chauffeur lichte be 
stelwagen in omgeving van Ize 
gem Kortrijk Roeselare Z w 
Geert BOURGEOIS Vandenbo 
gaerdelaan 47 Izegem tel 
305287 

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

• Jongeman 22 jaar en wonen 
de te Mechelen zoekt werk Be 
trokkene heeft zijn legerdienst 
reeds volbracht en is m het bezit 
van het diploma sekretariaat mo 
derne talen A6/A1 Ref fir 291 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

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

Bergense Steenweg 1123 
1070 Anderlecht 

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

• Man uit Zedelgem (Brugge) 
getuigschrift C 0 2 lasser zoekt 
dnngend werk Is bereid ook an 
der werk te verrichten Inlichtin 
gen G Vanoverschelde A 
Sctieuremanspark 13 Loppem 
tel 050 82 52 02 of op V N S 
02 219 4930 

• Juffrouw 19 jaar wonende te 
Mechelen zoekt werk Bezit di 
ploma A2 sekretariaat talen Ref 
nr 306 

• Juffrouw wonende omge 
ving Mechelen zoekt werk als 
kinderverzorgster Is pas afge 
studeerd met diploma kinderver 
zorgster Ref nr 307 

• Jongeman van 18 jaar wo 
nende omgeving Mechelen 
zoekt werk bij voorkeur als auto 
mecanicien Betrokkene heeft di 
ploma A3 automekaniek Ref nr 
308 

Belangstellenden kunnen kontakt op 
nemen met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers via het Vlaams Natio 
naai Centrum Ontvoenngsplaats 1 te 
2800 Mechelen ofwel telefonisch tij 
dens de kantooruren op het nummer 
015 217900 van het Vlaams Natio 
naai Centrum Gelieve steeds he< 
referenhenummer te vermelden 

. ' « ! * ^ -
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22 m Wij in de Volksunie 

OOST-VLAANDEREN 
OKTOBER 

15 GENTBRUGGE: Hobbytentoonstelling ingencht door het FVV in 
het Dienstencentrum Ook op 16 en 17 oktober 

23 ST-GILLIS-WAAS VU-bal in zaal Saleghem, Margrietstraat te 
Meerdonk Inkom 100 fr 

29 AALST: Informatie-avond rond het tema „De politieke instellingen 
na de gewestvorming" Spreker Lutgard De Beul Om 20 uur in 
bovenzaal van 't Republieksken, Stoofstraat 1 Organizatie 
Werkgroep Politiek van het Jeugdhuis 

30 GENTBRUGGE: bezoek achter de schermen van het NTG, 
gevolgd door het bijw/onen van het stuk „Lysistrata", om 10 u 
Inkom 160 fr Georganizeerd door FVV 

Een taalklachtenbus die niet 
met vakantie ging... 

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

Programma: 
930 zaal open voor bezoekers - koffie 

1000 openingswoord door de heer A G U Hildebrandt, praktische 
richtlijnen i v m verloop van de dag 

1015 inleiding over bewonersparticipatie in stads- en dorpsvernieu
wing met medewerking van B IR O 

10 45 vertoning video-opname stadsvernieuwingsprojekten in Vlissin-
gen 

1115 vertoning dia-montage problemen kleine kernen Veurne-Diks 
muide 

1200 lunch 
14 00 vertoning video-opname . Luizengevecht in Gent" 
14 30 plenaire diskussie aan de hand van de door de deelnemers 

gekozen stellingen onder leiding van de heer A De Koene en 
met medewerking van Steven Roosen Jef Geldof Roland 
Struelens Antoine De Ceuster, Bob Deruelle Van Der Linde, 
mevr Kleber 

1530 konklusies 
1600 slotwoord door de voorzitter, de heer A G U Hildebrandt 

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

Inschrijvingen vóór 15 oktober 
op volgend kontaktadres: 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw, Bennesteeg 4.9000 Gent. tel 
091-257527 

Het is niet omdat ,.WIJ" de jongste 
t i jd geen berichten meer bracht van
wege de Taalklachtenbus dat de grie-
venregen zou zijn stilgevallen Inte
gendeel zelfs? Senator Vandezande 
deelde ons mee dat er haast geen 
dag voorbijgaat of er valt een brief in 
de bus Hieronder nogmaals een afle
ver ing! 

Centraal Stat ion 
Minister De Croo antwoordt dat in het 
Centraal Station te Brussel een aantal 
personeelsleden tewerkgesteld wor
den op posten die eentalig zijn en 
anderen op tweetalige posten 
Tenslotte zegt hij dat er toch nog 
eentalige op tweetalige posten tewerk
gesteld zijn 
Het schijnt dat Brussel Centraaf een 
dienst IS met bevoegdheid zich uit
strekkende over meer gemeenten van 
Brussel-hoofdstad en dat zij derhalve 
aan het regime van Brussel-hoofdstad 
onderworpen zijn Dit wil zeggen dat 
alle elementaire en voldoende kennis 
mag en moet geëist worden Niettemin 
knjgt men als antwoord dat personen 
op eentalige plaatsen benuttigd wor
den terwijl ZIJ, volgens de taalwet 
tweetalig moeten zijn en anderzijds 
krijgt men als antwoord dat er enkel 
eentaligen doch op tweetalige plaat
sen, benut worden Dit is een ganse 
omwerping Derhalve hebben wij dan 
ook bij minister De Croo geprotes
teerd 
Voor de tweetalige biljetten die in feite 
eentalig zijn. heeft De Croo een ande
re uitleg gevonden, hij zegt dat de 
reden daarvan te vinden is in het feit 
dat elektronische machines gebruikt 
worden voorzien van een toets in de 
taal van de reiziger 
In de zaak die wij hadden aangeklaagd 
zegt De Croo voor de zoveelste keer 
natuurlijk, dat het om een spijtige ver
gissing ging en werpt hij op dat de rei
ziger wanneer hij vaststelt dat zijn 
ticket met voldoet, steeds een ander 
ticket mag vragen Maar de minister 
weet toch ook dat de reiziger met 
eerst zijn ticket gaat kontroleren en 
dan pas zijn trein gaat nemen 

Restaurantrekening 
In het septemberdekreet (dekreet 
Vandezande) wordt bepaald dat de 
akten en beschrijvingen door wetten 

ZO€K€RC1€ 
• Ongehuwde jonge vrouw 
met lager secundair onderwijs en 
getuigschrift in avondlessen van 
Nederlands en Frans sekreta-
riaat. met begnppen van Engels 
en Duits, zoekt betrekking in 
Brussel of ten westen ervan 
Voor ml tel Volksvert Dr 
J Valkeniers 02-5691604 

• Jonge ongehuwde A2-eko-
nomische humaniora-afgestu-
deerde met 1 jaar ervanng als 
stagiaire bij het NWK. zoekt be
trekking in westelijk deel van 
Brabant Zij heeft volledige ken
nis van Engels en Nederlands en 
noties van Duits en Frans Voor 
ml tel Dr J Valkeniers, Volks
vert, 02-5691604 

• 29-jarige gehuwde vrouw 
zonder specifieke diploma's 
zoekt betrekking als klasseerster 
of ponsster, administratieve 
kracht of iets anders Voor ml Dr 
J Valkeniers. Volksvertegen
woordiger, 02-56916 04 

• Jongeman, 27 jaar en sinds 
korte tijd werkloos, wil zo snel 
mogelijk terug aan de slag. aan
vaardt alle handenarbeid Stu
dies mechanika (A4) Inl Lucien 
Beyens._ arr voorzitter 014-
30 98 79' of Vlaams Onthaalcen-
trum. 014-301179 

• 18-jarige juffrouw - gediplo
meerde kinderverzorgster sinds 
280682 - zoekt een passende 
betrekking 

• Jongeman - diploma A2 elek
tricien zoekt dnngend een pas
sende betrekking 

Voor inlichtingen O Van Oo-
teghem. senator. A Lonquestraat 
31. 9219 Gentbrugge tel 091-
307287 

• Heer (Germaanse talen), 
zeer goede kennis „verzekerin
gen", IS werkzoekend in het Ant
werpse Adres Duffelsesteen-
weg 124. 2550 Kontich Tel 
03-4577566 

• Burgerlijk bouwkundig inge
nieur, pas afgestudeerd en vrij 
van legerdienst, zoekt passende 
betrekking in Oost-Vlaanderen 
of m het Brusselse 3-talig (Ne
derlands. Frans, Engels) + no
ties van Duits Voor inlichtingen 
053-771467 

• Jongedame, afgestudeerd in 
handelshumaniora zoekt betrek
king m Brusselse of ten westen 
ervan 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot Volksv Dr J Valkeniers - tel 
5691604 

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

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

• Afgestudeerde m 1981, met 1 
jaar ervaring dn stagekontrakt) 
als daktylo Ned -Frans en begrip
pen van Engels en Duits, is onge
huwd en zoekt werk in Brusselse 
of ten westen ervan Voor inlich
tingen Dr J Valkeniers volksver
tegenwoordiger. 02-5691604 

• Jongedame, omgeving Me-
chelen, zoekt werk als tweetalige 
CN-F) steno-typiste met basis En
gels Wil eventueel ook werken 
als receptioniste of op een boek
houdkundige dienst Heeft gedu
rende haar laatste jaar 2 dagen 
per week sekretanaatswerk ver
richt als verplichte schoolstage 

• Jonge alleenstaande vrouw 
met kindje zoekt dnngend thuis
werk als tweetalige daktylo (ref 
nr 3102) 

Belangstellenden kunnen zich tij
dens de kantooruren wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Bomers op het Vlaams-Nationaal 
Centrum, Ontvoenngsplein 1. te 
2800 Mechelen. of telefonisch op 
het nummer 015-209514 Gelie
ve steeds het juiste referentie-
nummer te vermelden 

en reglementen worden voorgeschre
ven, moeten opgesteld worden m de 
taal van het gebied 
Wanneer men in een restaurant in het 
Vlaamse land gaat eten ontvangt men 
een groene fiche met daarop alles wat 
de prijs betreft m het Nederlands maar 
met een stempel van de Belgische 
Staat die vertaald wordt m „Etat Beige" 
Het lijkt potsierlijk dat de Staat die 
wetten van openbare orde moet uit
voeren zich hier zou onttrekken aan 
dezelfde wetten 
Daarom heeft senator Vandezande 
zich, steunend op het advies van de 
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht, 
gewend tot de minister van Financien 
om zich m orde te stellen met het 
septemberdekreet 
De minister antwoordt thans dat het 
afleveren van de ontvangstbewijzen 
door hotels en restauranthouders op 
moeilijkheden van praktische aard 
steunen De administratie heeft daar
om een voorstel om een waarmerk op 
de ticketten aan te brengen dat geldig 
IS over het hele land en dat ook m orde 
IS met de taalwet 
De minister heeft daarvoor het advies 
van de Vaste Kommissie voor Taaltoe
zicht gevraagd Hij belooft het te zullen 
toepassen van zodra het advies van 
de VKT in zijn bezit is 
WIJ zijn benieuwd hoe vindingrijk de 
minister van Financien wel is geweest 
om een waarmerk uit te denken dat 
voldoet aan de taalwet en dat toch gel
dig IS in het ganse land 
De bezoekers van hotels en restau
rants zullen weldra zien hoe de admi
nistratie van Financien zijn vindingrijk
heid heeft geetalleerd om de taalwet 
toe te passen 

Auto-belast ing 
Personen die een voertuig hebben en 
die bij de dienst van het wegverkeer 
zijn ingeschreven in het Frans omdat 
om een of andere reden de garagist de 
inschrijving in het Frans deed, kunnen 
bij het betalen van hun belasting aan 
de dienst Belastmgen-auto's Wetstraat 
56 bus 11 te 1040 Brussel een aan
vraag indienen om een verandering 
van taal te vragen 

Bus-tram 
Enorm veel klachten worden inge
diend tegen de Brusselse trammaat
schappij waarvan de bus- en tramkon-
dukteurs eentalig Frans zijn 
W I J dienden klacht in bij de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht die ak
koord gaat met onze klacht doch wijst 
op de moeilijke toestanden om men
sen m dienst te krijgen die de twee ta
len machtig zijn 
ZIJ hebben zelfs taallaboratoria inge
richt om volgens audio-visuele meto
den en klankfilmen en leesboeken de 
elementaire beginselen van het Neder
lands aan te leren 
W I J hebben er zelf al aan getwijfeld of 
in een tijd van zo een grote werkloos
heid het werkelijk onmogelijk is om 
tweetalige tram- en busbestuurders te 

LIMBURG 

Bij FVV-Tessenderlo 
Tele onthaal 
Krisisinterventie 
Mevrouw Elens. verantwoordelijke 
voor Tele Onthaal Hasselt geeft op 
donderdag 28 oktober 1982 om 20 
uuur in zaal Belvedere. Eersels 137. 
een korte uiteenzetting over de manier 
waarop haar centrum mensen m een 
krisis-situatie tracht op te vangen 

Kindertoneel 
„Dag dokter" 
Het tema Jokke Bof paat normaal om 
9 u naar bed en enkele uren later 
ontwaakt hij in een ziekenhuis waar 
een bonte verzameling van mensen en 
dieren voor een heleboel dolle avontu
ren zorgen 
HIJ gaat op zoek naar de pil die ervoor 

kunnen aanwerven en wij vrezen eer
der dat het omwil is vanwege de 
Brusselse trammaatschappij 
Onlangs heeft de minister bevolen dat 
in de toekomst de taaiexamens zou
den toevertrouwd worden aan het 
Vast Wervingssekretanaat 

Afr ikamuseum 
Op 11 mei 1982 protesteerden wij bij 
de minister van Onderwijs dat er m het 
museum van Afrika te Tervuren dne 
deurwachters of gidsen zijn die frans-
talig zijn en dat er bovendien twee 
mensen zijn voor de nachtdienst die 
eveneens franstalig zijn 
Op 4 augustus 1982 laat de heer 
Coens ons weten dat hij de zaak zal 
laten onderzoeken 
Wanneer men een administratie heeft 
met de omvang van het ministerie van 
Onderwijs en slechts kan antwoorden 
op 4 augustus op een brief van 11 mei 
dan wordt dit ten zeerste bedenkelijk 
voor onze overheidsdiensten 

Brugge 
De stad Brugge schrijft een wervings
examen uit voor opsteller en eist de 
kennis van vier talen 
Dit IS onwettelijk en dit werd reeds 
door de Vaste Kommissie voor Taal
toezicht bevestigd 
De mogelijkheid voor ambtenaren be
staat alleen om als zij briefwisseling 
ontvangen uit het franstalig gebied die 
m het Frans is opgesteld, zij m hel 
Frans mogen antwoorden zonder dat 
van gemeente of stad enige verplich
ting wordt opgelegd en zeker niet een 
examen wordt uitgeschreven met de 
kennis van vier talen Wij wachten op 
het antwoord van de burgemeester 

EG 
Een lezer van ..Wij" maakt bezwaar dat 
de verzendingen van de Kommissie 
van de Europese Gemeenschappen te 
Brussel geschieden met eentalig Fran
se stempels 
W I J hebben daartegen geprotesteerd 
bij de kommissie van de Europese 
Gemeenschappen en ontvingen een 
bevredigend antwoord waarbij met in
gang van 1 september de volgende 
schikkingen worden getroffen 
1 BIJ de verzending van de normale 
post. welke verzekerd wordt in het 
hoofdgebouw van de kommissie door 
een postdienst, wordt een tweetalige 
stempel gebruikt 
2 BIJ de verzending van publikaties, 
welke te Zaventem geschiedt, wordt 
tot nu een eentalig stempel gebruikt, te 
rekenen van nu af zal een tweetalige 
stempel (Nederlands-Frans) of franke-
ringsbandje worden gebruikt 
Voordien was dit eentalig Frans 

Taalklachtenbus 
Postbus 73 

9000 Gent 12 

zorgt dat men nooit meer ziek kan 
worden 
Samen met Bolle Steenpuist, Griet 
Griep, zuster Aspirientje, dokter Grijs-
man en juffrouw Windel beleeft hij heel 
wat dolle avonturen 

Wanneer"^ Zaterdag 30 oktober om 
14u 
Waar'? Casino Beringen 
Prijs 35 fr per persoon (met eigen 
wagen) 
Gezamenlijk vertrek op de Markt om 
13 u 15, zo kunnen ook kinderen zon
der hun ouders mee 

Gelieve voor dit toneel vooraf in te 
schnjven en te betalen voor 17 okto
ber bij een der bestuursleden, nl Irene 
Camps, tel 332079. Nicole De Bruyn. 
tel 663412. Therese Gobert. tel 
661080. Greetje Henkens. tel 
662485. M Therese Janssen, tel 
662152, Lieve Kenens, tel 331540. 
Mia Nijs. tel 662338. Lily Pais. tel 
661845. Anny There, tel 665078 
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Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21.22.48 

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

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41.2589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45, 1000 Brussel 

Tel.. 511.61 33 Privé: 569.03.18 

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

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

uitgebreide Iteus bemeubelde villa's - appan. - en studio'! 
in alle pnisklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

LEOPOLD I I - I A A N : 205 
t«St OOSTDUINKERKE 
TEL.0SI/ I1.2e.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel. 582.14.41 

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

TEL. 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101. Ternat 

Tel. 02-5821312 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenslraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
open v.iii 10 tol 19 u 30 Zoiid.ig en ni.i.iiHl.tg (jesloten 

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

Platteau-Lievens, 

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

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek. 

M e r c h t e m s e s t w g . 36, 
1810 W E M M E L 

Tel. 460.04.10 

poggenpohi 
e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 

Belgielel 66, 
2000 Antwerpen 
Tel.. 03/230.07.72 

Wi j bouwen voor u_ 
— sleutel op de deur 
— en - zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamnne 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwltz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel.: 03/235.65.75 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47.1850 Grimbergen 
Tel. 02-268.14.02 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 

Tel. 015-71 12.40 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel.. 03/353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

B -H M 

Bouwpromotoren 
en daklimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Tel. 054-3306.87 

Loodgieter i j , sanitair, zink, gas, 
roof ing, w a t e r v e r w a r m e r s , 
s c h o u w v e g e n en rege len 
mazou tb randers . 

Guide NUYTTENS 
Longlinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19J9 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel. 582.1055 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

TETRONIC 
vervaardigt en plaatst elektronische 

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

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremonie wagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel. 053-21 3636 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel. 091-62.51.42. 

Alle voor land- en tuinbouw. 

EN BROEKEN 
moeilijke maten,/ 

rakkundige retouche ^ 

^ ¥ermees C:*̂  
Q ' . - -t ,r c r , j = 

•TIENMOUWlRtVMT 52 ANTWf BPEN Tel. 31 3 1 ^ 

\ 

1 ^ 

P.V.B.A. ORGANI-COMP 

Boekhouding — 

Over het ganse 

Fiskaliteit 

land. 

en 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel. 02-251 11 36 

vennoolschapsstichl ingen. 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruze l le laan 560 brugge 
050/35/4 04 
baan brugge-kor l r i jk 

GELD 

onmiddelli jk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-21.29.11 en 053-2127.57. 

zcxmuKji 
• Jongedame, ongehuwd 
zoekt VKerk als bediende. Tien 
jaar ervaring in apoteekbranche. 
Vrij vanaf 1 april 1983. Zich wen
den: Paul Van Grembergen, tel. 
091-44.67.90. 

• Tolk-vertaler lt.-Eng.-Ned., vrij 
van legerdienst, zoekt betrekking 
in Brussel of ten westen ervan. 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksv. dr. J. Valkeniers, tel. 
569.16.04. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054-33.3756 

Drukkerij A.D.B. 

Kerks t raa t 222 

G r i m b e r g e n - H u m b e e k 

Al le d r u k w e r k e n 

Tel. 02/269.50.80 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukker i j t ypo - o f fse t 
fabr ikat ie omslagen - zakoms lagen 

migrost raat 24, 9328 dendernnonde - schoonaarde 

tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

• Regentes lichamelijke opvoe
ding, 21 jaar, zoekt betrekking in 
Brussel of Brabant. Voor inlich
tingen zich wenden tot volksv. dr. 
J. Valkeniers, tel. 569.16.04. 

• Twee zusjes, 20 en 17 jaar 
oud, A3 bureelwerken als oplei
ding, zoeken betrekking in Brus
sel of ten westen ervan. Voor inl. 
dr. J. Valkeniers, 569.16.04. 

qZTv STUDIO 
•^-^ DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/archi tekluur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31 13.76 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTOEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

TeL 03-216.34.16 

• Regentes lichamelijke opvoe
ding, 21 jaar, zoekt betrekking in 
Brussel of Brabant. Voor inlich
tingen zich wenden tot volksv. dr. 
J. Valkeniers, tel. 569.16.04. 

• Jongeman, 22 jaar, wonende 
te Mechelen, zoekt werk als re
gent In bezit van diploma regen
taat aardrijkskunde-wetenschap-
f)en. Ref. nr. 305. 
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24 m Mensen van bij ons 

Neem nu 
Bierbeek... 

BIERBEEK - Zondagnacht 
was er in „De Molen" een 
bruisende feeststemming 
bij de VU-famiiie. De stout
ste verwachtingen zijn er op 
tien oktober werkelijkheid 
geworden: het aantal VU-
raadsleden nam toe van 1 
tot 4, en meteen tuimelde de 
VU-Bierbeek in het sche-
penkollege. 
Dagen voordien was er 
reeds een grote euforie, 
want men was er in deze 
(nog ietwat) landelijke Leu
vense gemeente van over
tuigd dat de zes jaren harde 
VU-werking van de afdeling 
en van het ene raadslid op 
het gemeentehuis door de 
Bierbekenaren zou beloond 
worden met behoorlijke ze
telwinst. Het is nog gebeurd 
ook. 

Bierbeek is één van de tien
tallen gemeenten waar de 
VU een forse vooruitgang 
noteert Kriskras over de vijf 
Vlaamse provincies ver
spreid noteren we inder
daad een waslijst van ge
meenten waar de Volksunie 
opmerkelijk goede tot spet
terende elektorale resulta
ten boekt Bij wijze van 
voorbeeld vermelden we: 
Meise (van 3 naar 6 verko-
zenen). Herent (van 4 naar 
7), Tienen (meteen 2 in het 
bestuur), Lint (van 3 naar 8), 
Zwijndrecht (van 7 naar 10), 
Wommelgem (van 4 naar 7), 
Hulshout (van 2 naar 5), 
Laakdal (van 4 naar 6), 
Meerhout (van O naar 4), 
Herenthout (van 2 naar 4), 
leper (meteen 3 in het be
stuur), De Haan (van O naar 
2), Wervik (van 1 naar 4), 
Zedelgem (meteen 2 in het 
bestuur), Knokke (van 1 naar 
4), Kruibeke (van 4 naar 7), 
Destelbergen (van 3 naar 5), 
Evergem (van 6 naar 10), 
Lede (meteen 4), Wichelen 
(van O naar 3), Weiteren (van 
O naar 2), As (van 3 naar 6), 
Bilzen (van 4 naar 9), Bree 
(van 13 naar 16), Neerpelt 
(van 1 naar 4), enz- Het is 
een lang en alles behalve 
droef verhaal 

Op bijzonder veel plaatsen 
behaalt de VU schepen- en 
burgemeestermandaten. 
Soms als gevolg van het 
cijferspel bij koalitie vor
ming. In de meeste gevallen 
als gevolg van de forse ze
telaanwinst Die op haar 
beurt een gevolg is van ja
renlang aangehouden VU-
werking, hetzij reeds in de 
meerderheid, in de opposi
tie, of in een afdeling zonder 
mandatarissen. 
Het toevallig in de meerder
heid tuimelen als gevolg van 
stoelt je wip bij koali tie vor
ming is een broze werkba
sis, tenzij meteen ook hard 
gewerkt wordt 
Anders is het gesteld in ge
meenten waar de intrede in 
het schepenkollege het ge
volg is van gedegen opposi
tiewerking, met of zonder 
mandatarissen. 
Zoals, bijvoorbeeld, in Bier
beek. Deelname- aan de 
macht stelt evenwel nieuwe 
eisen en problemen. De 
elektorale rekening zal al
vast binnen zes jaar weer 
geprezenteerd worden-

Neem nu Bierbeek. Wie de ge
meente en de VU-afdeling ietwat 
kent weet dat hier onophoudend 
hard is gewerkt De kiezers heb
ben de inspanningen beloond: 
van 1 raadslid voorheen verwerft 
de VU er met 4 raadsleden grote 
bestuursmacht: de eerste sche
pen, een bijkomend schepen-
ambt en de voorzitter van het 
OCMW 

De VU-Bierbeek werd in 70 bo
ven de doopvont gehouden Zes 
man voerde zes jaar lang „losse 
akties". tegen een bedenkelijke 

yHENSEN 
1SONS 

„Besloten gemeentebastions 
opengooien" 
verkavelingspolltiek onder meer. 
Af en toe werd in „een gazetje" 
zeer scherp van leer getrokken 
tegen het gemeentebestuur. In 76 
dan werd zeer moeizaam een vol
ledige VU-lijst, met grotendeels 
onbekenden, samengesteld Dési-
ré Laurent, een geboren en geto
gen Bierbekenaar, werd het eer
ste VU-raadslid In de oppositie 

Bierbekenaren 
houden van... 
Een nieuw afdelingsbestuur pres
teerde aanvankelijk weinig politiek 
werk De afdeling werd „op poten 
gezet" Rond de mekaar opvolgen
de verkiezingen (oktober 76, april 
77, 78, Europese verkiezingen, 
november '81..) is de VU-Bierbeek 
dan „hard beginnen draaien" De 
twee rijzende sterren van de afde
ling behaalden op provlncieraads-
en kamerhjst van 1.300 tot 1 500 
stemmen. Een aanmoediging om 
nog harder te gaan werken Er 
groeide een hechte en entoesias-
te VU-familie 

Met straatlopers Brievenbusploe-
gen Een redaktieploeg voor een 
informatiekrantje dat eerst om de 
drie maanden en later om de 
maand werd uitgegeven 
Fietspadenakties Een wijkkomi-
tee van de Builoogstraat dat aktie 
voerde tegen afvalstortingen door 
de Leuvense breekwerf kwam de 
VU-ers om steun vragen Idem 
voor het Wilderhof dat dreigde 
kaalgekapt te worden, en waar
voor de VU-tussenkomst resultaat 
had in een bescherming van het 
domein het eerste dekreet van de 
Vlaamse Raad 

De VU-werking en -standpunten 
werden van langsom meer door 
medestanders en politieke vijand 
gewaardeerd of gevreesd Een 
spoorslag om nog zwaarder op 
het gaspedaal te duwen Op on
derwijsgebied bijvoorbeeld, waar 
de afbouw van de wijkscholen 
dreigde Het gemeentebestuur 
bleef zich vastklampen aan een 
gesloten-huis politiek De raadsle
den kregen alleen de agenda van 
de raadszittingen bedeeld Er was 
een verbod om fotokopies van 
dossierstukken te nemen. Opposi
tieleden moesten maar met pen en 
papier op het gemeentehuis hun 
vrije tijd verbeuzelen De advies
raad ruimtelijke ordening kreeg 
evenmin behoorlijke informatie 
toegespeeld 

Inmiddels werd in het gemeente
bestuur menig bekgevecht ten 
beste geleverd. De CVP-burge-
meester Cockx vergat zijn belofte 
en weigerde na drie jaar plaats te 
ruimen. Voorstellen van het sche
penkollege werden door de raad 

verworpen. Bierbeek werd nau
welijks nog bestuurd; wel werd er 
veel geknoeid. 
In die omstandigheden trok de 
VU-Bierbeek tien oktober tege
moet 
Lijsttrekker Luk Vanhorenbeek: 
„We vormden een jonge ploeg; 
gemiddelde leeftijd 38 jaar. Meer 
dan de helft „nieuwe gezichten". 
We hebben een intense verkie
zingscampagne gevoerd. Met 
professionelen van bij ons. Ge
tracht een propere campagne te 
voeren. De basisprincipes om
vatten: volledige openbaarheid 
van het bestuur, depolitisering 
van dienstverlening en adminis
tratie, medebeheer van de bur
gers via adviesraden, kleinscha
ligheid. Het bleven niet zomaar 
vage goedkope slogans, maar we 
hebben de mensen duidelijk ge
steld dat we willen verwezenlij
ken op gebied van onderwijs, 
voor de jeugd, milieuzorg, ver
keer, openbare werken, gezins
zorg, bejaarden en minder-vali
den, tewerkstelling, OCMW, mid
denstand en landbouw kuituur, 
sport ruimtelijke ordening en fi
nanciën-" 

Alle 4 VU-raadsleden 
De Bierbekenaren stellen grote 
verwachtingen in de VU-beloftes 
De vier VU-verkozenen vormen 
de meerderheid met 7 CVP-raads-
leden 5 liberalen, 2 SP-ers en de 
huidige burgemeester tuimelen in 
de oppositie. 
Voor de VU wordt Luk Vanhoren

beek (38 jaar) eerste schepen Het 
derde schepenambt is voor Her
man Van Autgaerden (34 jaar) 
Uittredend raadslid Désiré Lau
rent (46 jaar) wordt voorzitter van 
het O C M W Professor Karel Heir-
wegh (54 jaar) en mevrouw Liset-
te Verboomen-Pijpen (41 jaar) 
sprongen, dank zij hun voorkeur
stemmen, vanop de 5de en 11 de 
plaats op de VU-lijst tn een derde 
en vierde raadszetel. 
— Waarom werd precies de CVP 
als koalitiepartner gekozen, en wat 
wil de VU via machtsdeelname 
verwezenlijken? 

Lijsttrekker Vanhorenbeek (die 
het jammer vond dat wegens tijds
gebrek dit Interview niet met de 
ganse VU-bewindsploeg kon ge
schieden): „Voor de onderhande
lingen had ons politiek kollege 
strakke regels vooropgesteld. 
Onder meer dat slechts ernstig 
kan gewerkt worden op basis 
van een komfortabele meerder
heid. De voorkeur ging ook uit 
naar een 2-partijenkoalitie. Ook 
omdat we op basis van de pro
gramma's menen het minst moei
lijkheden te zullen kennen met de 
CVP en om onze beleidsopties te 
verwezenlijken hebben we voor 
een samengaan met de CVP ge
opteerd. 

Zo zijn we niet ingegaan op de 
verleiding van de andere partijen 
om de burgemeesterssjerp op te 
nemen. Hoewel de bevoegdhe
den uiteraard pas bij de aanstel
ling van het nieuw bestuur defini
tief bepaald zijn, is er nagenoeg 

overeenstemming om de VU-
schepenen bevoegdheid te ver
lenen over financiën, ruimtelijke 
ordening, informatiebeleid, 
jeugd, onderwijs en sport 
We zullen alles op alles zetten 
om het gemeentebeleid „open te 
trekken". Elke schepen moet een 
beleidsnota voor 6 jaar bestuur 
opstellen. Die moet doorge
speeld worden naar adviesraden, 
die op basis van vastgelegde 
spelregels effektieve inspraak 
moeten toegewezen krijgen. Het 
kollege moet de beslissingen ne
men of voorleggen aan de ge
meenteraad, maar het kan niet 
meer zijn dat beslist wordt via 
het credo van één schepen. 
Onze slogan „wij houden van alle 
vier" (de deelgemeenten) zullen 
we in realisaties omzetten. Bij
voorbeeld voor aanleggen van 
sportvelden, een ontmoetings
plaats in elke deelgemeente- Dat 
kan door het gebruik van be
staande gebouwen die met be
scheiden middelen ingericht 
worden. Als de melkerij in Bier
beek opgedoekt wordt waarom 
zou dan de kans verkeken wor
den om die in te richten als 
sporthal. Enzomeer. De aanleg 
van fietspaden is een prioritair 
dossier. Ik hoef hier onze voor
naamste beleidsopties die we in 
detail kenbaar maakten niet te 
herhalen-" 

— Zullen er geen problemen op
duiken in de verstandhouding tus
sen de VU-afdeling (die ver
nieuwd moet worden) en de man
datarissen? Er zijn voorbeelden 
elders, die bewijzen dat dit pro
bleem zeer reèel is 
Luk Vanhorenbeek: „Onze huidi
ge ondervoorzitter. Pol Vanden 
Bempt wordt allicht de nieuwe 
voorzitter. Van onze 19 verkie
zingskandidaten hebben er zon
dag, na het bekendgeraken van 
onze koalitiedeelname, meteen 
tien zich spontaan aangeboden 
voor een bestuursfunktie. Ik twij
fel er niet aan dat de afdeling al
les behalve een verminderde 
werkijver zal vertonen. Daarvoor 
heb ik volle vertrouwen in onze 
Bierbeekse VU-familie. 
Trouwens, in afwachting van de 
bestuurswisseling op het ge
meentehuis gaan we trachten te
gen het einde van dit jaar goede 
afspraken en plannen te maken 
om een gedegen wisselwerking 
tussen afdelingsbestuur, politie
ke raad en mandatarissen voor 
de komende zes jaren te waar
borgen. Ik hoop dat de VU-afde
ling zich zo mogelijk nog kriti
scher zal opstellen tegenover 
het gemeentebestuur dan wijzelf 
deden", (hds) 

De v ier VU- raads le 
den en n ieuwe 
O C M W - v o o r z i t t e r : 
Luk Vanhorenbeek , 
Herman Van Autgaer
den (be iden schepen) , 
Kare l He i rwegh , Liset-
te V e r b o o m e n en Dé

si ré Lauent. 
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