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Mlaams Nationaal l/Keekblad ^r^. 

VU-RESULTATEN 10 OKTOBER '82 
Meer dan 800 gemeenteraadsleden ( + 20t.h.) - een 140-tal schepenen 

en 24 burgemeesters - Deelname aan een 90-tal schepenkolleges. Lees biz. 6 en 7 

Klare taal over staal 
Na afloop van de verkiezingen staat de regering en de 
regeringspartijen nog méér narigheid te wachten. Er zijn 
vooreerst de staatsfinancies. Uit alles blijkt, dat het lopend 
tekort voor 1982 met ruim 100 miljard het bedrag zal overtref
fen dat in de regeringsverklaring „aanvaardbaar" werd 
genoemd. 
Er is verder het staaldossier. Het minste wat men daarvan 
kan zeggen is, dat het nu volkomen ondoorzichtig geworden 
is: een duisternis, waarin zelfs een kat haar jongen niet meer 
kan vinden. 
Afgevaardigde-beheerder Vandestrick van Ck>ckerill-Sam-
bre beweert, dat er geen vuiltje aan de lucht is. Een deel van 
de vele miljarden die hem toegeschoven worden, heeft hij de 
jongste weken belegd in een peperdure promotie via adver
tenties en folders. Hij heeft deze campagne kunnen afronden 
met een interview in de „Standaard". Daarin beweert hij, dat 
Cockerill-Sambre volgend jaar uit de moeilijkheden zal zijn 
en dat de enveloppe van 22 miljard niet zal overschreden 
worden. Hij zet zich reeds op voorhand af tegen ingrijpende 
maatregelen: een konkordaat of faillissement noemt hij 
katastrofaal, filializering acht hij onmogelijk. 
De cijfers logenstraffen de luchthartige beweringen van deze 
Waalse kwakzalver. In september jl. leed Cockerill-Sambre 
een chasdrain van 880 miljoen. De enveloppe van 22 miljard, 
moest dienen tot einde 1985, is reeds thans praktisch opgesou
peerd. Hoogstwaarschijnlijk al in december zal er geen geld 
meer zijn voor de uitbetaling van de lonen. 
Ook de regering doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is. 
Reeds in het begin van de zomer knipperde het rode licht in 
Cockerill-Sambre, toen de exploitatieverliezen tot boven 1 
miljard stegen. De regering greep niet in. Ze hulde zich in 
volkomen stilzwijgen en schoof terslniks nog een aantal 
miljarden naar het Waalse staal. 
Deze taktiek zal niet lang meer houdbaar zijn. De vervaldag 
van december nadert snel. En inmiddels moet, rond half no
vember, het staaldossier opengelegd worden op de konferen-
tie van de Europese ministers van Ekonomische Zaken te Ko
penhagen. Wellicht hoopt Martens dat deze konferentie hem 
de noodzaak van een eigen beslissing uit de hand zal nemen. 
Dat wordt dan een ijdele hoop: Cockerill-Sambre is al lang 
geen ekonomisch dossier meer, maar een politiek. De rege
ring zal uiteindelijk moeten zeggen wat zij wil en of zij verder 
zal volharden in haar toeschietelijkheid voor de Waalse 
staalbarons. 
Inmiddels gonst het van geruchten en wilde spekulaties over 
het zoveelste „nieuw en definitief" staalplan. Afslanken, 
likwideren, filializeren, aandikken, de nauwelijks anderhalf 
jaar oude fusie weer ongedaan maken: welk etiket men er 
ook moge op kleven, het dreigt neer te komen op een nieuwe 
aderlating voor Vlaanderen. Hoeveel miljarden zullen het 
uiteindelijk geworden zijn, alvorens de evidentie zich vanzelf 
openbaart door het ineenstuiken van Cockerill-Sambre. Nie
mand die het met juistheid kan zeggen. Vic Anciaux heeft 
aangekondigd dat hij het mes in de wonde wil zetten en dat hij 
de oprichting eist van een parlementaire onderzoekskom-
missie over het staaldossier. 
Door dit initiatief wil de VU-voorzitter ook de politici van de 
Vlaamse kleurpartijen tot duidelijkheid dwingen. 
De wijze waarop de Vlaamse frakties van de regeringspartij
en het staalbeleid van Martens V in volkomen passiviteit on
dergaan, is hemeltergend. Zo blijven zij dulden dat het 
textielplan na vijf jaar nog altijd niet aan uitvoering toe is, al
hoewel de werkloosheid in de textiel bijna viermaal hoger 
ligt dan in de Waalse siderurgie. Zo blijven zij dulden dat hun 
eigen kongresbesluiten over de splitsing van de 5 nationale 
sektoren dode letter blijven. 
Nu het vijf voor twaalf geworden is aan de oevers van Sam-
ber en Maas, moeten zij maar eens de triestige lef vertonen 
om Vic Anciaux met zijn parlementair initiatief in de kou te 
laten staan. Dat zal in ieder geval opnieuw veel Vlaamse 
ogen openen! 
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Dokument van de week 

27 september 1980, de Waalse feestdag te Luik. Martens V drukt José Happart de hand. Zal de regering 
toelaten dat de koning deze Waalse bendeleider tot burgemeester van het Vlaamse Voeren benoemt? 

Happart burgemeester? 

Uitkijken naar Voerstreek 
De verkiezingsuitslag te Voeren heeft op zichzelf geen verrassingen 
gebrachL Ondanks een lichte vooruitgang van de Voeren-bij-Lim-
burglijst en een lichte achteruitgang van Retour-a-Liege, zijn de ver
houdingen gebleven wat ze waren ongeveer 60/40 ten voordele van 
de Luiksgezinden In deze dorpen, met samen slechts iets meer dan 
4.000 inwoners en met minder dan 3.000 kiezers, waren trouwens geen 
verschuivingen te verwachten. De tegenstellingen zijn er ingebakken 
vaak van huis tot huis, de clanvorming is er zo sterk en de invloed van 
de Luiksgezinde kaste nog altijd zo groot, dat slechts op zeer lange 
termijn en in een klimaat van zekerheid en stabiliteit de dingen uitein
delijk kunnen gewijzigd worden Werk op termijn dus, vanuit een 
zekerheid dat Voeren onwrikbaar bij Limburg zal blijven Het is vooral 
het ontbreken, nog altijd, van deze zekerheid die de RL'ers doet 
volharden. 

Met kan met voorbijgaan, ondanks 
alle verklanngen en bedenkingen, 
aan het feit dat de Limburgsgezin
den nog altijd een minderheid vor
men De Vlaamse gemeenschap is 
volwassen genoeg om daar akte 
van te nemen en om de Voere
naars, die dat w/ensen, ruimte te 
geven voor anderstaligheid Het 
behoort echter met aan 1 739 RL-
kiezers, uit te maken v*/aar de 
grenzen van Vlaanderen liggen, 
dit IS de zaak van de hele Vlaamse 
gemeenschap En het ziet er ge
lukkig met naar uit, dat iemand in 
Vlaanderen het — wetenschappe
lijk vastgestelde — Vlaams karak
ter van de Voerstreek politiek op 
de helling zou durven zetten 

Er schuilen nu twee adders onder 

het gras van Voeren De eerste is, 
dat de bendeleider van de Action 
Fouronnaise José Happart krach
tens zijn grootste aantal voorkeur
stemmen op de RL-lijst aanspraak 
maakt op het burgemeesterschap 
Het zal echter in Vlaanderen ge
woonweg met genomen worden 
dat er, na de koninklijke handdruk 
aan Happart, een koninklijk besluit 
zou komen waarbij de bendeleider 
en ordeverstoorder aangesteld 
wordt tot burgemeester Alle for
meel-juridische aspekten zullen in 
Vlaanderen botsen op de verbijs
tering verwekt door de bevorde-
nng van de belangnjkste herrie
schopper en ordeverstoorder tot 
ordehandhaver en Nederlands-on
kundig burgemeester van een 
Vlaams dorp 

Zal de regering-Martens (de Voer
dorpen immers onderworpen zijn
de aan de nationale voogdij) het 
lef hebben, de koning in een on
mogelijke p)Ositie te maneuvreren? 
Met de dreigende aanstelling van 
Happart tot burgemeester is de 
Voerkous echter met af Kort voor 
de verkiezingen verongelukte ar-
rondissementskommissaris Pee-
ters Deze liberale Landenaar die 
te Voeren het Brussels gezag 
vertegenwoordigde, is een slappe-
hng geweest die doorgaans de 
zijde van de Luiksgezinden koos, 
die mets deed om de gemoederen 
in de Voerstreek te bedaren en 
die de Limburgse en Vlaamse 
zaak er menige ondienst heeft 
bewezen Zijn afstelling en vervan
ging was trouwens een van de 15 
eisen, die de Vlaamse Voerenaars 
destijds gesteld hebben 

Van Vlaamse zijde moet er deze 
keer dan ook zeer scherp op gelet 
worden dat de opvolger van Pee-
ters alle waarborgen biedt om, 
rustig maar met stevige hand, de 
Voerenaars onderling te verzoe
nen en de Voerdorpen te verzoe
nen met hun onveranderlijke Lim
burgse toekomst 

Of zal de regering-Martens flate-
r e n ' EenmaaP Tweemaal ' 
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m Brieven 

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 

VOGELVRIJ 
IN KOMEN 

Wist U dat de Vlamingen te Komen 
nog altijd vogelvnj verklaard z i j n ' Vol
gende feiten bev\/ijzen het weer eens 
Op maandag 11 oktober ging onze 
vriend een Komense Vlaming naar de 
kermis te Komen ( R Op de markt
plaats van Komen (B) ging hij in een 
cafe-winkel sigaretten kopen Toen 
onze vriend binnenging zag hij daar de 
persoon die vroeger reeds geverbali-
zeerd werd voor de schade aange
bracht aan auto s tijdens het tuinfeest 
van 4 september jl in Huize Robrecht 
te Komen aan de toog zitten Ook was 
die man steeds aanwezig bij de Taal-
grenswandelingen om de Vlaamse 
wandelaars uit te schelden Het eerste 
wat onze vnend mocht horen was Ah 
voila un s f en nog dergelijke 
dingen meer Onze vriend reageerde 
hierop met in het Frans te zeggen dat 
hij niets had gevraagd daarop betaalde 
hij zijn sigaretten en verliet de winkel 
Toen hij aan de brug over de Leie 
kwam tevens de grens tussen België 
en Frankrijk zag hij plots de auto van 
de man in kwestie stoppen Hij stapte 
onmiddellijk uit en begon onze vriend 
opnieuw uit te schelden Toen hij geen 
reaktie zag gaf hij plots een stamp 
naar onze vnend en raakte hem aan 
het been Een voorbijlopende Frans
man wilde zelfs tussen beide komen 
maar de aanvaller was reeds verdwe 
nen 

Thuisgekomen werd de huisdokter op
gebeld en de Komense njkswacht 
verwittigd Onze vriend is voor enkele 
dagen werkonbekwaam 
Mag ik langs deze weg vragen dat de 
VU-mandatanssen zich zouden inzet
ten voor deze wansmakelijke zaak ' In 
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de hoop dat het met opnieuw in de 
doofpot wordt gestopt' . 

M M , Komen 

Red — Oe redaktie bracht een van haar 
Westvlaamse mandatarissen op de hoogte 
om aan deze zaak het passende gevolg te 

geven 

DE WALEN BENADEELD? 

De meeste Walen schijnen er van 
langs om meer steevast van overtuigd 
te zijn dat ze tegenover Vlaanderen 
veel te veel benadeeld worden 

Dit hoort zich toch maar gek aan want 
in Vlaanderen worden we telkens oog 
in oog geplaatst met miljardencijfers 
waaruit precies het tegenovergestelde 
blijkt Iedereen moet zich bij ons dan 
ook afvragen vanwaar die miljarden-
stroom dan wel mag komen waarmee 
men altijd maar opnieuw Cen tever 
geefs) de Waalse staalput tracht te 
vullen 

Nochtans bestaat er een heel eenvou 
dig middel om dit probleem uit de 
wereld te helpen en eens en voorgoed 
een punt achter die eeuwige wrok 
wantrouwen en vijandschap te zetten 
Vlaanderen en Wallonië elk hun eigen 
potje laten koken — ieder met z n 
eigen middelen 

Maar daar staat de overgrote meer 
derheid van de Waalse bedrijfsleiders 
afwijzend tegenover En nu zult ge 
wellicht vragen Waarom dan w e l ' 
Driemaal moogt ge raden i 

G v M , Eupen 

HUICHELARIJ 

De politieke partijen in Gent beroepen 
zich nu in hun propaganda en op hun 
affiches blijkbaar bijna allemaal op Ja 
kob van Artevelde 

Wanneer zijn zoon Filips verleden 
maand in Westrozebeke werd her 
dacht (1382 1982) hebben ze echter 
hun kat gestuurd Daar waren wellicht 
nief genoeg stemmen te rapen 

S E , Gent 

IS v u ANDERS? 

De VU beweert een partij te zijn — an 
ders dan de anderen — open eerlijk 
geen macht-om de-macht-partij Toch 
zien we dat na de verkiezingen in 
verschillende Vlaamse plaatsen de VU 
niet aarzelt om scheep te gaan met de 
CVP of probeert dit te doen (Antwer
pen) 

Nu lijkt het me zeer hypoknet de CVP 
jarenlang (terecht) te beschuldigen 
van machtsmisbruik korruptie alleen 
heerschappij e d doch als de kans 
zich voordoet met haar in bed te 
kruipen Dan maar schrijven dat de 
CVP systematisch tegen de VU 
ageert de VU uitsluit en wij daar de 
nodige konklusies zullen uit trekken 

Ook met de wil van de kiezer (demo-
kratie') wordt — door alle partijen 

ook door de VU — een loopje geno
men (vb St-Niklaas VU = grote 
verliezer maar gaat scheep met CVP) 
Het eeuwige antwoord hierop van 
wijze mensen' dat alle partijen dit 

doen en het doel van een politieke 
partij IS macht te verwerven klopt 
inderdaad Maar hoe is de VU dan nog 
anders-dan-de-anderen ' 

Moeten wij op deze manier jongeren 
en naïeve idealisten aantrekken' En 
blijft de C van CVP voor ons ook 
(schijn)-heilig' 

P J , Dendermonde 

Wtj ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend ztjn 
Naaniloze brieven gaan de scheur 
mand m evenals scheld en smaad 
brieven De andere publiceren ,wij 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers 
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie vertolkt in een lezersbrief 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

• Vrouw uit Zedelgem (Brug 
ge) zonder werk door falliet Flan-
dna montagewerkster zoekt om 
het even welk werk Inlichtingen 
G Vanoverschelde A Scheure-
manspark 13 Loppem tel 
050 825202 of op V N S 
02 21949 30 

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

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

• Regentes lichamelijke opvoe
ding 21 jaar, zoekt betrekking in 
Brussel of Brabant Voor inlich
tingen zich wenden tot volksv dr 
J Valkeniers tel 5691604 

• Afgestudeerde in 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 

Deze week in 

WIE IS BANG VAN RTL? 
Hoessein van Jordanië 

Koning Hoessein van Jordanië 
kreeg in het Amerikaanse vredesvoorstel 
voor het Midden-Oosten een belangrijke 
rol toebedeeld. Hij zou voogd moeten 
spelen over een Palestijns staatje op de 
Westelijke Jordaanoever. Hij heeft daar
over al met Yasser Arafat onderhandeld. 
Een gesprek met de koning. 

Mlkls Theodorakls 
In het kader van Europalia is ook 

komponist Mikis Theodorakis in ons 
land. Theodorakis is bekend van de 
muziek, maar ook van zijn verzet tegen 
het kolonelsregime in Griekenland. 
Een gesprek over beide ^ ^ 

1 onderwerpen. ^^—•-*"^20i\o^ 

Als het lukt, begint RTL op 15 de
cember met televisie-uitzendingen in het 
Nederlands. Zeker is het niet, zoals het 
ook niet zeker is of RTL daarvoor een 
tweede net in gebruik neemt of de 
Nederlandse programma's in blokjes 
tussen de Franse uitzendingen zal schui
ven. Veel is mogelijk, veel kan, maar 
niets is duidelijk. Is de grote entree van 
RTL op de Vlaamse markt niet meer 
dan een zeepbel groot? 

Portret 
van een fenomeen 

Zoals in Duitsland zijn de Groenen 
nu ook bij ons een politieke faktor waar 
rekening moet worden mee gehouden. 
Maar wat willen ze nu precies? Wat zijn 
hun konkrete aktiepunten? Een poging 
tot situering van een fenomeen. 

Brellsallve \ He?E!S-^S^^ tet,*^reeV^enn«m--^voor 
Vier jaar geleden is Jacques Brei in \ ôieet w« % ĉK (^^^^^^ van 

615 «f ^^ 
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het ziekenhuis van Bobigny gestorven. \ 'j ?j»f ̂ b̂̂ wav na 
Een onopgemerkte verjaardag, ware het 
niet dat alles deze dagen aan hem herin
nert: een metro-station, een musical, 
een film, een boek en straks ook nog een 
Internationale Stichting. Brei is weer 
alive, maar hoe? 

\ 
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Mensen 

Lagasse: 
on-belang van CVP 

FDF-senator André Lagasse en 
voorzitster Antoinette Spaak 
hebben zich, via de Franstalige 
kranten, uitgesproken over het 
bestuursakkoord voor Brussel. 
Het betreft hier dus, zoals be
kend, een samengaan tussen 
PSC-CVP, FDF en PS, waarbij 
Brouhon (PS) interim-burge
meester wordt tot de gerechtelij
ke „moeilijkheden" van Vanden 
Boeynants (PSC) van de baan 
zijn. Reeds herhaaldelijk kloegen 
wij het lakse samengaan van de 
Vlaamse kristendemokraten 
hierbij aan en voorspelden wij 
dat de CVP-schepenen de gegij
zelde knechten van het schepen-
kollege zullen zijn. Dit wordt, 
reeds vóór de installatie van het 
nieuwe bestuurskollege, duide
lijk gemaakt door de FDF-verko-
zenen. 
In een vraaggesprek met „Le 
Soir" zegt Lagasse, onder de 
duidelijke hoofding „Le CVP 
n'est pas un obstacle: „Wij vre
zen niet dat de CVP haar pro

gramma zal kunnen doorduwen, 
omdat zij slechts twee schepe
nen op de elf tellen. Daarenbo
ven is de CVP in Brussel ver
deeld. Een raadslid van de CVP 
is immers verkozen op een VU-
lijst'. Het betreft hier de kristen-
demokraat Manu De Rons die 
het samengaan met de PSC en 
het FDF reeds voor de verkiezin
gen veroordeelde en zich niet liet 
misbruiken tot dergelijke praktij
ken. Uit dit interview komt duide
lijk naar voor dat de CVP zich 
geen begoochelingen hoeft te 
maken over werkelijke machts-
deetname, laat staan -uitoefe
ning. 

Spaak: 
FDF vrij spel 
Ook Antoinette Spaak zingt op 
eenzelfde toon in haar vrije tribune 
van diezelfde krant Zij haalt laag
hartig uit naar de huidige PRL-
burgemeester Van Halteren: die 
nooit zijn vrijandigheid heeft weg
gestoken tegen de ferventste te
genstanders van een agressief fla-
migantsme". Bedoeld wordt dat 
Van Halteren het FDF in haar 
blinde haat tegen de Vlamingen 
nooit heeft gesteund. Nu het FDF, 
samen met de CVP, wel bij het be
stuur van de hoofdstad is betrok
ken wordt de hardnekkigste te
genstanders van de Vlamingen 
vrij spel gelaten» Zal de CVP zich 
hiertoe laten lenen? De woorden 
van Frank Swaelen, CVP-voorzit-
ter, in Spectator van vorige week 
dat „de CVP te veel de macht 
omwille van de macht nastreefde 
in het verledea' blijven akelige 
vaststellingen, ook In de toekomst! 

Gilliams 
Maandagavond overleed Mauri
ce Gilliams, op 82-jarige leeftijd. 
Deze biezonder fijngevoelige 
dichter en prozaïst werd in 1900 
geboren te Antwerpen. Hij was 
jarenlang sekretaris van de Aka-
demie voor taal- en letterkunde, 
werd vereerd met vele onder-
scheldingen en in 1980, bij het 
ontvangen van de Grote Prijs der 
Nederlandse Letteren, werd hij in 
de adelstand verheven. Zijn lite
rair werk is aristokratisch van 
toon, individualistisch (Kees 
Fens noemt dit soort proza „cir
kels om bet eigen ik te vormen) 

Deze week dit... 
Dinsdagavond was Ik In Kortrijk 
als spreker uitgenodigd door 
de VUJO van de Universiteit 
Vóór ik de zaal binnentrad, 
verwachtte Ik een groepje van 
25 a 30 man. Tot mijn 
gelukkige verbazing werd ik 
plots gekonfronteerd met een 
veel grotere opkomst Een 250-
tal jonge mensen van beider 
kunne vond blijkbaar de VUJO 
en — zo hoop Ik — de 
spreker voldoende Interessant 
om er een avond aan te 
besteden. Hoe de spreekbeurt 
en de daaropvolgende 
diskussie verkDpen zijn, moet je 
aan de toehoorders vragen. 
Of ze mijn woorden en de 
Volksunie-visie gunstig 
gewaardeerd hebben, laat ik 
aan hun oordeel over. Het feit 
alleen dat ze talrijk aanwezig 
waren, vind ik biezonder 
belangrijk. Hiermee Is het 
bewijs geleverd dat de 
jongeren nieuwsgierig uitkijken 
naar de Volksunie. Dat ze er 
méér willen over weten. 
Wellicht is de ene wat meer 
kritisch dan de andere. Dit doet 
niets ter zake. Integendeel, ik 
schuw geen kritiek en wens dat 
ze zich zelfstandig opstellen. 
Des te grondiger en steviger 
zal hun mening gevormd 
worden. 

De universitaire VUJO-
vergadering in Kortrijk moet 
onze besturen aanzetten om 
gespreksavonden te 
organizeren met de jongeren 
van de streek. Er zijn allerhande 
formules en metoden mogelijk. 
Dit laat Ik over aan de wijsheid 
van de kaderleden. Reeds 
heel wat jongeren zijn 
toegetreden. Hun aktleve inzet 
werd trouwens positief onthaald 
en beloond bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. We 
mogen het daarbij niet laten 
Nog zeer velen zijn bereid. Wij 
moeten hen de hand reiken. 

Uit zichzelf komen ze niet We 
moeten beseffen dat er bij de 
jeugd nog een ruim 
wervingsterrein braak ligt. De 
scheefgegroeide Belgische 
politieke knoeiboel stoot de 
jeugd af. Het Vlaams-nationaal 
gedachtengoed kan er boven 
uit stijgen en hen ongetwijfeld 
aantrekken. Hier ligt voor de 
Volksunie een nooit gekende 
l^ans. Aan ons ze te grijpen. 
Het Is bovendien hoog nodig 
dat we er geen gras laten 
over groeien. In Kortrijk diende 
Ik het onderwerp te 
behandelen: „Politiek, een rotte 
boe l ' " Dat Vlaamse jongeren 
zelf dit tema hebben 

vooropgesteld, moet ons toch 
doen nadenken. Is dit geen 
teken aan de wand? Ga Ik te 
ver, wanneer ik ongerust ben 
over een groeiende mentaliteit 
van anti-politiek? 
Jonge mensen zien normaal 
fris en blij de toekomst 
tegemoet Als de jeugd 
negatief staat tegenover de 
maatschappij, als zelfs onze 
Vlaams-bewuste jongeren 
vervuld worden van 
pessimisme en afkeer, dan 
komt onze demokratische 
samenleving In 't gedrang. 
Het gevaar is reéel dat veel 
Vlaamse jongeren misgroelen 
en verloren gaan voor hun 
latere opdracht binnen de 
gemeenschap. 
Deze tol aan het Belgisch 
miskleunregime lijkt me veel 
te zwaar. Wij zijn in staat een 
vernieuwde politieke kuituur te 
ontwikkelen. Wij moeten het 
dan ook doen. Het is onze 
verdomde plicht 

en scherp symbolistisch. Of zo
als hij zelf zei:,,_ met een verfijn
de sensibiliteit voor dingen en 
voorwerpen formuleren wat ik 
denk en voeL'. Vlaanderen ver
liest in Maurice Gilliams één van 
haar beste schrijvers van deze 
eeuw. 

en Lebeau 
Eveneens maandag stierf Paul 
Lebeau, 74 jaar oud. In 1930 ge
promoveerd tot doctor in de ger-
maanse filologie, werd Lebeau 
leraar aan het ateneum te Bor
gerhout en aan het Hoger Insti
tuut St-Antonius te Brussel. Zi jn 
meesterwerk „Xanthippe" uit 
1959 handelt over de psychologi
sche verhouding tussen de intel-
lektuele man die zich volledig 
overgeeft aan kennis en wijsheid 
en de revolte daartegen van de 
vrouw die het onrecht waarvan 

Vic ANCIAUX 

zij het slachtoffer is, tracht te 
herstellen. Door de situering van 
het gebeuren in het klassieke 
Griekenland van Sokrates wordt 
aan deze tragiek een dimensie 
gegeven die tijd en ruimte over
sti jgt: „Wee de vrouw en de kin
deren van de politicus—"Ook zijn 
heengaan betreuren wij. 

Onbenullige 
Pede 
Eergisteren, dinsdag, vergaderde 
de Vlaamse Raad voor het eerst 
na de zomervakantie. De traditie 
wil dat bij zo'n heropening de 
voorzitter van de betrokken instel
ling een inleidende toespraak 
houdt Gewoonlijk wordt dit een 
„gemoedelijk woordje van de 
proost", waarbij toch vaak rake 
prikken worden uitgedeeld en ak
senten worden aangeduid. Toen 
vorige week de Kamer van Volks
vertegenwoordigers en de Senaat 
aanvingen, maakten respektieve-
lljk Defraigne en Leemans van de 
gelegenheid gebruik om „Iets" te 
zeggen, onder meer over de vol
machten die het parlementair 
werk minorizeren. De „rede" even
wel van Jean Pede (PVV), voorzit
ter van de Vlaamse Raad, was 
dermate onbenullig dat omzeg
gens geen enkel medium er enige 
aandacht aan besteedt 
Behalve de opmerking dat de Vla
mingen niet stout mogen zijn te
genover de zuiderburen In België 
en de vraag tot meer kantoren en 
opbergkasten ten behoeve van de 
ambtenaren van de Raad, viel 
werkelijk niets op te maken uit zijn 
toespraak. 

Geen enkel woord over de nood
zakelijke Industriële vernieuwing 
(waar de Vlaamse Regering, en dit 
IS meer dan alleen voorzitter 
Geens nota bene, werk van 
maakt), evenmin iets over het al 
even pregnante vraagstuk van de 
werkzoekenden en een bijhoren
de werkloosheidsbegeleiding of 
over het internationaal beleid_. 
Niks van dit alles. De Vlaamse 
Raadsleden zouden zich moeten 
schamen tegenover de publieke 
opinie met de prietpraat van hun 
voorzitter... of althans die leden die 
zijn kandidatuur voordroegen! 
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m Kommentaar 

Vóór enige weken brachten wij u enkele uittrek
sels uit het dossier dat het Taal Aktie Komitee 
heeft aangelegd omtrent de toestand op taalge
bied in de GB. Daaruit bleek dat deze grootwaren
huisketen op diverse plaatsen in Vlaams-Brabant 
en in Brussel de taalwet met de voeten treedt. 
Daarom voerde TAK vorige week zaterdag een 
vreedzame aktie. De toegangsweg tot de GB-
Home Stock werd door een paar honderden TAK-
manifestanten geblokkeerd: het verkeer mocht de 
parkeerplaats van de instelling wel verlaten, maar 
kon de Home Stock niet bereiken. 

VU-senator Rob Vandezande sprak de aanwezi
gen toe: „Alle nota's bestemd voor het personeel, 
van waar die ook komen dienen eentalig Neder
lands te zijn. Idem alle werkdokumenten. Alle 
vergaderingen, ook met het personeel te Evere, 
dienen volledig in het Nederlands te verlopen. Dit 
staat in het taaidekreet van 19 juli 1973". 

Deze gevatte manifestatie' verliep zonder één 
incident en na een uurtje stopten de betogers hun 
aktie. 

Hopelijk heeft de GB het lesje begrepen-

VNOS op tv 
Vandaag, donderdag 21 ok
tober om 19u. 12 is er een 
nieuwe Vlaams-nationale 
uitzending. 

Uiteraard wordt daarbij 
vooral nagekaart over de 
jongste gemeenteraadsver
kiezingen. 

• „Langs Bierbeeks ver-
kiezingswegen_", een sfeer
beeld over de verkiezings
strijd en VU-overwinning in 
de gemeente Bierbeek; 

9 Een portret van Johan 
Sauwens, VU-provincie-
raadslid en vanaf 1 januari 
1983 burgemeester van de 
Limburgse gemeente Bilzen; 
9 „En toch-", verklezings-
nieuws in de marge; 

• „Stovejef vertelt-", een 
kort verhaal van gewezen 
volksvertegenwoordiger Jef 
Olaerts. 

imago van stabiele samenleving, 
gegrondvest op verdraagzaam
heid en een hoogstaande etiek, 
waar in plaats van konfrontatie, 
een pragmatische consensus 
wordt gehuldigd met een stabiel-
ondernemingsvriendelijke dimen
sie. Om dit te verwezenlijken moe
ten in Vlaanderen initiatieven wor
den genomen door de regionale 
overheid en door het bedrijfsle
ven " Met deze stelling sluit de 

Vlamingen 
buiten 
Wezembeek-Oppem Is één van 
de zes faciliteitengemeenten 
rond Brussel. De voorbije zes 
jaar was de heer De Grunne er 
burgemeester In een koalitie met 
de Vlamingen. Oe Grunne was in 
1976 door zijn eigen lijst in de 
minderheid gezet, maar dank zij 
de Vlamingen kon hij burgerva
der worden en blijven. Wie nu 
gehoopt had dat dit verbond zou 
verder gezet worden, heeft zich 
dus ferm misrekend. Zonder aan
wijsbare reden wisselt De Grun
ne, die een tweetalige lijst aan
voerde, van koalitiepartner: hij 
maakte een akkoord met de 
Franstalige groep AWB. Deze 
lijst heeft als duidelijk program
mapunt de aansluiting bij Brus
sel. Een totaal onaanvaardbare 
stelling voor de Vlamingen. De 
Vlaamse lijst „Demokraten We
zembeek-Oppem", die nota bene 
als grootste partij de verkiezin
gen won, wordt dus schandelijk 
bedrogen door de snode daden 
van deze sjerpgeile De Grunne. 
Uit dankbaarheid? 

Antwerpse 
Lions-Club... 

Op 19 januari 1982 werd de 
nieuwe „Lions-Club Antwerpen 
Haven" officieel opgericht. Dit uit
gelezen gezelschap koos als em
bleem en zinnebeeld de legendari
sche Antwerpse plaaggeest en 
fratsenmaker „Lange Wapper" 
Van Lange Wapper, zo beweert 
de voorzitter, wordt te vaak verge
ten dat hij de minderbedeelden en 
kinderen in bescherming nam en 
erop toezag dat rechtvaardigheid 
geschiedde. De leden willen zich 
„met vastberadenheid tot het ui
terste Inzetten om in de gehele 
havensamenleving de algemene 
Llons-doelstellingen en zijn mot
to „Wij dienen" tot een vertrouwd 
begrip te maken." Op 6 november 
eerstkomend zal de nieuwe klub 
de „keure" in ontvangst nemen. 
Talrijke vooraanstaanden zullen 

hierbij aanwezig zijn, onder meer 
Wilfried Martens. 

Gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz ontving ook een uitnodi
ging voor deze gebeurtenis. Maar, 
toen bleek deze invitatie voor de 
„Charterday" tweetalig te zijn op
gesteld! De luxueuze kaart ver
meldt tevens de namen van de 
leden, waaronder Jan Huyghe-
baert „Erelid-Membre d'Honneur". 
Huyghebaert is CVP'er én sche
pen van de Antwerpse Haven... 

werpen sociaal en kultureel niet 
meer kan aanvaard worden." Tot 
zover dit duidelijke en krachtige 
antwoord van de VU-minister. 

Wij wensen er nog aan toe te 
voegen dat deze leden van de 
Lions-Club, wanneer zij Lange 
Wapper als boegbeeld nemen, er 
goed zouden aan doen zich te 
herinneren dat deze volksfiguur 
het wel degelijk opnam voor de 
zwakkeren in de metropoolstad... 
en dat de taal van deze „kleine 
mensen" het Vlaams was! 

Vlaams profiel 
in buitenland 
Mark Santens, voorzitter van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond, 
hield vorige week een opgemerk
te toespraak voor het Verbond 
van Vlaamse Academici te Ant
werpen. „Het Vlaams profiel is 
veel gunstiger dan het Belgische, 
en dit op kultureel, maatschappe
lijk en sociaal-ekonomisch vlak," 
zei Santens. „Een imago in het 
buitenland dat enkel en alleen Bel
gisch wordt opgebouwd is voor 
Vlaanderen dan ook niet het 
meest gunstige. Vlaanderen moet 
daarom de kans krijgen een eigen 
imago naar buiten te brengen: een 

VEV-voórzitter volledig aan bij de 
standpunten van VU-gemeen-
schapsminister Hugo Schiltz. 
WA-voorzi t ter Hoet stelde zelfs 
onomwonden dat: „ Vlaanderen 
niet mag worden opgezogen in 
het zwarte gat van de Waalse 
ondergang. Is het nog niet moge
lijk alles'zelf te doen, dan moeten 
we er toch toe komen dat m het 
buitenland de Vlaamse aanwezig
heid via ambassadeurs en dies 
meer sterker wordt". 
Wij hopen dat unitaire ekonomi-
sche „relikten" zoals minister De 
Clercq en minister Tindemans het 
signaal begrepen hebben. Of zul
len hun nationale voordelen weer 
zwaarder wegen dan de belangen 
van de Vlaamse gemeenschap? 

I I 

...en „leeuw 
Schiltz 

Als antwoord op dit schrijven 
deelt Hugo Schiltz het volgende 
mee. „Tot mijn spijt is het mij niet 
mogelijk aanwezig te zijn op ho-
gervermelde akademische zit
ting, ziehier waarom: Ik stel vast 
dat de uitnodiging voor uw Char
ter-day volledig tweetalig is en 
blijkbaar op grote schaal ver
spreid word t Het is u bekend dat 
voor het herstel van het normale 
eentalige klimaat in Vlaanderen, 
wat overigens in alle landen ter 
wereld de meest normale toe
stand is, jarenlang moest ge
ijverd worden vooraleer deze 
normalizatie wettelijk haar be
slag kreeg. Men mag dan ook 
veronderstellen dat verenigingen 
die zich tot de elite rekenen dit 
noodzakelijk respekt voor de 
taalkundige en kulturele homo
geniteit van hun streek In de 
eerste plaats mede zouden de
monstreren. Door uw initiatief 
verwekt u opnieuw de indruk 
alsof Vlaanderen een tweetalig 
land is, iets waaraan ik onmoge
lijk steun kan verlenen. Het zal u 
bekend zijn dat ik waarschijnlijk 
technisch gesproken een betere 
meertalige ben dan sommigen 
van de leden van uw klub. Ander
zijds heb ik voldoende op kultu
reel en ander gebied bewezen 
dat ik mij internationaal vlot en 
gemakkelijk beweeg en helemaal 
geen blijk wens te geven van wat 
soms verkeerdelijk geïnterpre
teerd wordt als Vlaamse bekrom
penheid. Met des te meer recht 
meen ik er te mogen op wijzen 
dat officiële tweetaligheid in Ant-

Mijn jong, zei de uil,... 
Oeioeioei: Willy De Clercq, die nu al van louter 
kumul niet meer weet waar hij eerst moet gaan 
zetelen, zal vanaf volgend jaar huiswerk moeten 
doen. Zoonlief Yannick wordt schepen van Finan
ciën in de goede stad Gent Van de oudste spruit 
uit het gezin De Clercq-Fazzl is vri j algemeen ge
weten, dat hij wél moeiteloos een voetbalwedstri jd 
vo lg t De score overtreft immers zelden tien 
doelpunten. En alvast tot tien kan Yannick tellen. 
Hogerop wordt het moeilijker. Maar daar zal vake 
wel voor zorgen. 
Voortaan dus moet de minister van Financiën 's 
avonds de hemdsmouwen nog eens opstropen, 
om na het cijferwerk in de Wetstraat het kladboek
je van zijn oudste zoon uit te vlooien. Ontroerend 
tafereel onder de huiselijke schemerlamp: een 
kindvriendelijke vader die werkt aan de toekomst 
van zijn kroost 
Voor Yannicks toekomst heeft vader De Clercq 
zich trouwens al maanden uitgesloofd. Toen hij vo
rig jaar met Martens de CVP-PVV-regering ineen-
knutselde, begon hij zo tussen pot en pint hardop 
te dromen van het stadhuis. Het zou toch wreed 
schoon zijn, Wilfried maane joengene,mochten we 
ons akkoord doortrekken naar Gent Gij moet dat 
toch kunnen arrangeren, hé, met uw plaatselijke 
mannen? Naar mij moet ge niet kijken, ge weet dat 

ik dat zonder slag of stoot kan flikken, ik heb al an
der katten gegeseld, niemand heeft bij voorbeeld 
durven moeven als ik dat kerstekind tot partijvoor
zitter heb gebombardeerd. En ge zoudt mij een 
groot plezier doen. Want mijn zoon is wel advo-
kaat, maar moest hij niet bij zijn moeder werken, ik 
zou er niet gerust in zijn. En als vroeg of laat ons 
Fernande moest komen te mankeren, niet dat ik 
zwarte gedachten heb, ze is gezond en in goede 
doen- Maar ge weet nóó i t een ongeluk ligt op een 
klein plaatske. En dan ben ik er nog zo zeker niet 
van dat Yannick alleen zijn plan kan trekken-
Of het gesprek in deze termen werd gevoerd dan 
wel in andere, zal wel eeuwig een raadsel blijven. 
Het resultaat echter staat vast: bijna een vol jaar 
geleden besloten CVP en P W in het geheim, na 
10 oktober'82 samen de dienst uit te maken op het 
Gentse stadhuis. CVP-senator Van Herreweghe 
bekloeg er zich publiekelijk over dat hij dit geheim 
akkoord niet wou tekenen en dat hij daarom 
gewipt werd als lijsttrekker. ' 
En de kiezer, wat denkt de kiezer daarvan? Zon
dagavond anderhalve week geleden werden de 
brieven geteld. Bleek de P W goed te zijn voor het 
verlies van bijna tienduizend stemmen, één-vierde 
van haar aanhang. En de CVP voor achtduizend, 
één op zes. Samen vijf zetels minder dan in '76. 
Maar genoeg ja, genoeg voor een meerderheid. 

,_ om de traditie voort te zetten vraag ik een 
voorkeurstem voor mijn zoon Yannick, op wie ik al 
mijn vertrouwen stel". Van de 21.000 voorkeur
stemmen die de vader in '76 behaalde, kon het fils-
a-papa-effekt er 4.000 redden. Genoeg voor de fel
begeerde sjerp. 

Van zoon Yannick staat ter Gentse balie de zin 
geboekstaafd: „Meneer de voorzitter, mijn mama 
vraagt uitstel". Binnenkort zal men wellicht ten 
stadhuize mogen vernemen: „Meneer de burge
meester, mijn papa heeft mijn begroting nog niet 
kunnen nazien". 
_ en gaan over tot de dagorde-
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Sociaal-ekonomisch M^ 
VEV-bloempjes voor Geens en Martens 

Met 1302, of met gehele Vlaamse gemeenschap? 
GENT — Het was zonder meer 
indrukwekkend. 
Dinsdagvoormiddag reeds was 
het Gentse kongressenpaleis te 
klein om de deelnemers op te 
vangen die zich geroepen 
voelden een ganse dag te 
spenderen aan 
kongreswerkzaamheden van 
het „Vlaams Ekonomisch 
Verbond' met als tema „de 
derde industriële revolutie in 
Vlaanderen'. 
Het waren er volgens de 
organizatoren toevallig precies 
1302. Daar waren dan wel 
minister van state Gaston 
Eyskens en nationaal premier 
Wilfried Martens inbegrepen-
Hoe dan ook, de kongres-show 
van Gaston Geens die onlangs 
in het Brusselse 
kongressenpaleis werd 
gehouden, verzonk hierbij in 
het ~ niets. 
Honderden bedrijfsleiders 
hebben dijisdag op manifeste 
wijze de sterke wil betuigd om 
ten bate van hun eigen 
bedrijfsleven en ten bate van ^ 
de Vlaamse gemeenschap hun 
mogelijkheden in de 
weegschaal te (blijven) gooien 
om alle baten van „het 
ondernemen' trachten te 
maximalizeren. Om de 
uitdagingen van de zogeheten 
derde industriële revolutie in 
Vlaanderen aan te gaan. 
De „goede .wil' van die 
dertienhonderd Vlaamse 
bedrijfsleiders kon niet 
verhelpen dat er op het VEV-
kongres toch tal van 
wanklanken te beluisteren 
vielen. 
Te beginnen met enkele 
passages in het (eens te meer) 
opmerkelijk referaat van de 
Leuvense professor Roger Van 
Overstraeten die niet alleen 
herhaalde dat zijn stem 
jarenlang al te veel in de 
Belgische woestijn geen echo 
heeft gevonden, maar dat 
bovendien ook op vandaag 
enkele vastgeroeste 
bedrijfsreuzen (en Van 
Overstraeten noemde vooral 
het Waalse staal bij name) 
verhinderen dat de Vlaamse 
gemeenschap via een 
toekomstgericht sociaal-
ekonomisch beleid nog 
behoorlijke overlevingskansen 
kan aangrijpen. 

De minister Geens en Martens 
konden bezwaarlijk antwoorden 
op de striemende aanklacht van 
de Leuvense professor, zij waren 
niet ingeschreven als sprekers en 
waren tijdens de openingstoe
spraak ook niet aanwezig. 
De VEV-voorzitter Mark Santens 
daarentegen behoorde tot het ap
plaudisserend gehoor van de Leu
vense professor. Volkomen onbe
grijpelijk was dan ook menige pas
sage in de kongrestoespraak die 
de VEV-voorzitter even later hield. 
Zich richtend tot de voorzitter van 
de Vlaamse Executieve Gaston 
Geens stelde Santens: „Dit kon-
gres vormt voor ons een mooie 
gelegenheid om aan minister 
(jeens te zeggen hoezeer wij de 
politiek en de inspanningen waar
deren van de Vlaamse Executieve 
om een breedopgevat DIRV-pro-
gramma te verwezenlijken. Het 
programma dat U aan het realize-

ren bent zal een uiterst belangrijke 
bijdrage betekenen voor het gun
stig ondernemingsklimaat zonder 
hetwelk de onderneming niet kan 
werken..." 
Aan deze lofbetuigingen voegde 
Mark Santens nauwelijks twee 
woorden toe om niet kompleet 
onvermeld te laten dat het fameu
ze DIRV-programma zich allesbe
halve in de faze van realizaties 
bevindt; precies bij gebrek aan 

financiële middelen. Precies door 
het feit dat de partij van Geens fa
meus heeft meegeholpen om te 
verhirKleren dat de Vlaamse ge
meenschap vandaag de broodno
dige financiële middelen zou heb
ben om een toekomstgericht so
ciaal-ekonomisch beleid te verwe
zenlijken. 

Naar het einde van zijn kongresre-
de toe gooide Mark Santens bo
vendien ook lofbloempjes naar 

Wilfned Martens: „Uw regering, 
heeft een reëel herstelbeleid inge
luid. Voor de eerste maal sinds 
vele jaren moet het VEV-kongres 
niet de eis tot een herstelbeleid 
formuleren. Het is er, en meer nog: 
alhoewel voorzichtigheid hier ge
boden IS, denken we te mogen 
stellen dat de eerste tekenen van 
een resultaat zk:h aanmekJenJ' 
De harde kritiek van professor 
Van Overstraeten heeft VEV-

Minimumlonen 
De „Leuvense e/(onornen''blijven 
de ene studie na de andere 
spuien. 
Misschien is dat gejaagde werk-
ritme er de oorzaak van dat kon-
klusies ten beste worden gege
ven die op zijn minst wel tot 
nadenken stemmen. 
In een empirische studie met als 
titel „minimumlonen en jeugd
werkloosheid', die zopas werd 
beëindigd, stellen de ekonomen 
Van Rompuy en De Bruyne inder
daad onomwonden; „Gezien het 
belangrijke aanbodoverschot op 
de arbeidsmarkt van jonge werk
lozen moet, om de werkgelegen
heid niet te schaden, een verho
ging van het minimumloon in een 
recessieperiode vermeden wor
den.' Het werd nóg scherper ge
stold: „Een stijging van het mini
mumloon leidt tot tewerkstelling
safbraak' 

De Financiëel-Ekonomische Tijd 
blokletterde (allicht te wijten aan 
een lapsus): „Dit lijdt tot tewerk
stellingsafbraak." 
Wie moet voor de GeDIRVde 
aanpak lijden_? 

GeDIRVd 
Terwijl de Vlaamse werkgevers-
organizatle VEV volop werk 

maakt van toekomstgerichte en 
gedurfde ekonomische projek-
ten, blijft de regering-Martens 
miljarden over de balk gooien, 
zodat er voor het DIRV-program
ma van de Vlaamse regering nau
welijks nog een frank overheids
steun bijeen te sprokkelen val t 
In verband met de zoveelste on^ 
heilsberichten betreffende Co-
ckerill-Sambre dient gewezen te 
worden op de afwending van 
miljarden subsidies ten behoeve 
van „cash-drains" en andere acu
te dag-op-dag schulden. 

Vooral is het ongehoord, dat op 
een moment waarop aan andere 
ondernemingen slechts staats
steun wordt toegezegd op voor
waarde -dat een glasheldere 
boekhouding wordt voorgelegd 
en daaruit drastische bezuinigin
gen blijken, waarop Cöckeril l-
Sambre met accountant-kunst
grepen gelden potverteerd die 
officieel nog immer heten be
stemd te zijn voor nieuwe inves
teringen. Zo werd berekend dat 
van juni 1981 tot augustus dit 
jaar Cockerill-Sambre nagenoeg 
30 miljard frank subsidies heeft 
verbruikt simpelweg om uit de 
handen van de curator te blijven. 

Het Rekenhof werd nochtans 
wijsgemaakt dat die gelden be
stemd waren voor nieuwe inves-
teringen-
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Besluit nr. 18 
Het kan niet ontkend worden dat 
inzake inleveringen in de bedrijven 
de werknemers onderhand wel 
behoorlijke offers hebben opge
bracht De koopkrachtverminde-
ring van de gezinnen is een feit ge
worden. Alle vormen van inleve
ring werden door de regering ver
antwoord omwille van de benarde 
budgettaire situatie van de onder
nemingen en vooral van de over
heid, en er werd beloofd dat maat
regelen zouden genomen worden 
om de kontrole op de besteding 
van de „ingeleverde gelden" zou 
georganizeerd worden. 
Deze laatste regeringsbekommer
nis is nu ook een wetsbesluit 
geworden: het nummer 18 van de 
KB's in uitvoenng van de volmach-
tenwet 

In een niet mis te verstaan konrv 
mentaar stelt het Vlaams Ekono
misch Verbond nu: „Het doel van 
dit KB bestaat dus hierin de kom-
petitiviteit van de ondernemingen 
te herstellen. Nu zijn er genoeg 
mogelijkheden om te meten of de 
konkurrentiekracht van onze on
dernemingen is verbeterd, zonder 
de taak van algemeen ekono
misch belang op te leggen aan de 
individuele bedrijven. De vraag 
kan dan ook worden gesteld in 
hoeverre dit KB in zijn opzet 
slaagt!" 

voorzitter Santens in bijzijn van 
premier Martens niet tot de zijne 
gennaakt Van een gemiste kans 
gesproken-
Op zijn perskonferentie tijdens de 
middagpauze liet Santens daaren
tegen wél kritische geluiden ho
ren. 
Ook over het Waalse staal. En 
meer algemeen over het staats-
budget dat dringend weer onder 
kontrole dient te geraken; orxier 
meer door gedaan te maken met 
miljardenverspillingen ten bate 
van zieltogende ondernemingen. 

Enorme kloof 
In verband met de fameuze derde 
industriële revolutie deed de voor
zitter, bij het slot van zijn toe
spraak een oproep tot „geheel het 
Vlaamse volk' om mee te werken, 
om ervoor te zorgen dat niet zoals 
in het verleden alweer de ekono
mische trein zou gemist worden. 
Die uitspraak wekte bezieling bij 
het kongresgehoor. Evenwel was 
ze in wanklank met enkele beden
kingen van de VEV-voorzitter 
over de rol van de ondernemer. Hij 
stelde formeel dat het niet behoort 
tot de taak van de ondernemer om 
sociaal-maatschappelijke taken op 
zich te nemen. „Het is niet de rol 
van de onderneming dergelijke 
taken uit te voeren. Dat is de 
funktie van andere organizaties 
die zich daarvoor moeten toerus
ten". Deze uitspraak staat in schril 
kontrast met menig pleidooi van 
gewezen VEV-voorzitter Stout-
huysen die stelt dat de onderne
mers „meer aan (jolitiek moeten 
doen". 

Maar goed, ondermeer Santens 
zal toch moeten uitpakken met 
een koppel andere argumenten 
om „het gehele Vlaamse volk" 
achter zich te scharen en de „der
de industnële revolutie" suksesrijk 
te laten verlopen. 
Zijn bemerking tijdens de pers
konferentie dat inzake de loonpoli
tiek, niet alleen kordaat dient afge
stapt te worden van welke vorm 
van indexering dan ook, maar dat 
uiteindelijk „het best de onderhan
delingen van nul herbegonnen 
worden" is niet van aard om de 
werknemers meteen wiW entoe-
siast te maken. 
Evenmin als het kompleet gebrek 
aan belangstelling voor het enorm 
sociaal probleem van de werk
loosheid, dat nog exptosief blijft 
aanzwellen. 
Wil men de DIRV-plannen bekro
nen met suksesnjke resultaten, 
dan zal inderdaad dienen ge
steund te worden op „de kracht 
van de gehele Vlaamse bevol
king". 
Dat zal niet gebeuren wanneer de 
ondememerswereW haar „maat-
schappelijk-sociale taken' kom
pleet afzweert 
Dat zal met verwezenlijkt worden 
wanneer niets gedaan wordt om 
de enorme kloof te dichten die aan 
het groeien is tussen de werkende 
bevolking en diegenen die getrof
fen worden door langdunge werk
loosheid. 
De DIRV-plannen van het VEV 
zullen ook niet behoorlijk gereali-
zeerd worden als de regering-
Martens de politiek van miljarden-
verspillingen onverminderd blijft 
presteren. 

(hds) 
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10 oktober '82: 
Vorige week brachten wij een eerste schematisch overzicht 
van de verkiezingsuitslagen. Ook deze week begeven wij 
ons eigenlijk op glad ijs, met het voornemen een eerste 
round-up te brengen van de bestuursmeerderheden waarbij 
de Volksunie betrokken is. 

Gemeenteraadsverkiezingen '82 

Antwerpen 
in het arrondissement Mechelen 
sloot de VU tot op dit ogenblik drie 
akkoorden. Zowel in de stad Me
chelen als in /./er gebeurde dit met 
de PVV en de SP. Telkens ver
wierf de VU er twee schepenen. 
In Nijlen daarentegen wordt 
scheep gegaan met de CVP en 
bekwam de VU drie schepenen 
en het voorzitterschap van 
OCMW. 
In Turnhout wordt op verschillen
de plaatsen nog druk onderhan
deld. Feit Is dat provincieraadslid 
Rob Geeraerts als burgemeester 
van Laakdal zal voorgedragen 
worden. Burgemeester wordt 
eveneens senator Hugo Draulans. 
In Desse/vonden immers de CVP 
en de VU mekaar, wat voor de VU 
ook resulteerde in twee schepen-
mandaten. 
Geen burgemeester, maar toch 
een schepen verwierf de VU in 
Beerse. Daar heerst vanaf 1983 
een kollege van SP en de lijst G., 
waarop één VU-kandidaat verko
zen werd. 
Antwerpen is waarschijnlijk het 

arrondissement waar nog steeds 
de meeste beweging valt vast te 
stellen. Joris Roets, de toekomsti
ge burgemeester van Lint kwam 
vorige week reeds ruim aan bod. 
Hij leidt een koalitie van V U en een 
plaatselijke lijst OLV. In de ge
meente Aartselaar sloot de VU 
een akkoord met de CVP. Even
veel mandaten verwierf de VU 
van Boechout, maar dan in een 
koalitie met de Gemeentebelan-
genlijst 

Te flrec/if telt de VU één schepen 
in een koalitie waarin heel wat 
partijen aan bod komen: VU, SP, 
PVV en Volksbelangen. Even om
vangrijk IS de koalitie in Kalmt-
hout: VU, SP KD en NDC. De VU 
verwierf er eveneens één sche-
-pen-ambt Evenzo in Kapellen, 
waar CVP, PVV en VU mekaar 
vonden. 

Schoten is één van die gemeen
ten waar Agaiev aan het beleid zal 
deelnemen. Dat doet ze daar in sa
menwerking met de VU, de CVP 
en de PVV. De VU telt er één 
schepen 

In Stabroek zal de VU twee sche
penen kunnen afvaardigen naar 

een kollege, dat verder samen-
ge-steld is uit SP en een lijst 
„NIEUWE". En tot slot Is er (voorlo

pig althans) Zoersel, waar de VU 
dra een burgemeester in haar ran
gen zal tellen, alsook twee schepe

nen. De koalitie werd er afgesloten 
tussen VU, SP en de lijst VER
NIEUWING. 

Defensie-uitgaven: moratorium noodzakelijk 
De NAVO is een defensieve alliantie met 
militair karakter. De politieke raad van de 
NAVO moet binnen de perken van zijn 
rol bli jven, met name de koördinatie van 
de Westerse standpunten, voor zover ze 
op defensie betrekking hebben. Deze 
Raad Is volkomen inefficiënt geworden 
en heeft zijn taak ruimschoots voorbij 
gestreefd. Ten gevolge van deze koördi
natie — in feite de stroomlijning en 
gelijkschakeling van de Europese stand
punten in funktie van de Amerikaanse im
peratieven — is de Europese politieke 
samenwerking een lachertje geworden. 
Eén voorbeeld: de Europese standpun
ten inzake de Europese Veiligheidskon-
ferentie (KEVS) worden in NAVO-over
leg platgewalst, met het gevolg dat er in 
de konferentie van Madrid — die langs 
de Europese Ontwapeningskonferentie 
om tot kernvrije zones kon leiden — 
geen Europese maar alleen een Ameri
kaanse stem kan doorklinken. 

Anderzijds wordt de inefficiëntie van het 
NAVO-overleg bevestigd door de her
haalde verzuchtingen van de Westeuro-
pese ministers die steeds opnieuw naar 
een nieuw schema zoeken (bv. gymnich-
type), in de hoop een forum te vinden 
waar ze eindelijk zouden gehoord wor
den door de Verenigde Staten. Het jong
ste treffen in Kopenhagen heeft eens te 
meer tot de frustrerende vaststelling 
geleid dat deze hoop ijdel is. 

De uitbreiding van de bevoegdheid van 
de NAVO buiten het militaire en defen
sieve om, had voor gevolg dat de West-
europese landen werden meegesleept in 
een bewapeningswedloop die niet langer 
defensieve en militaire oogmerken dient, 

maar in de eerste plaats er op gericht is 
het Sovjet-blok te ruïneren door het 
opleggen van buitensporige bewape
ningsuitgaven. Deze bewapeningswed
loop is voordelig voor de VS en laat toe 
om onder militaire voorwendselen aan 
de bondgenoten de les te spellen. De 
wedloop is echter verarmend in zijn 
uitwerkingen to.v. de EG-landen en be
vordert de stalinizering in de Oostlan
den. Deze hele bewapeningsstrategie is 
strijdig met de fundamentele oogmerken 
van het Atlantisch bondgenootschap. Ze 
draagt niet langer een defensief en mili
tair karakter, maar is overwegend ekono-
misch en agressief. 

Bovendien wordt daardoor de band tus
sen de VS en Europa herleid tot een part
nerschap van landen die via wapenleve-
ringen veel meer dan via internationale 
verbintenissen (denk maar aan voorbeel
den als Israël, de Arabische landen, enz.) 
in het gareel gehouden worden. De raket-
ten-zaak is in dit verband hoofzakelijk 
het opdrijven van de technologische 
bewapeningswedloop op een ogenblik 
waarop zelfs de Amerikaanse generale 
staven de mogelijkheid erkennen de de
fensie van Europa met zuiver konventio-
nele middelen te verzekeren. 

Als alternatief wordt dan het opvoeren 
van de konventionele strijdkrachten aan
bevolen — zonder nochtans de plaatsing 
van de raketten op te geven — met dien 
verstande dat de konventionele bewape
ning door de VS moet geleverd worden. 
Hierbij dient opgemerkt dat zowel de F16 
als de nieuwe veldartillerie op nucleaire 
taken zijn afgestemd (neutronenbom 
voor de artillerie). 

Het is duidelijk dat onder deze omstan
digheden West-Europa moet streven 
naar het opzetten van een eigen defen
sie-systeem, en dat het zelf met de 
Sovjetunie moet kunnen onderhandelen 
onder Amerikaanse waarborg. Dit sys
teem moet in grote lijnen geïnspireerd 
zijn op het Oostenrijks voorbeeld en de 
Amerikaanse waarborg kan gerust een 
periferisch karakter aannemen, zoals ge
zaghebbende Amerikaanse technici dit 
nu reeds aanbevelen (de zgn. FBS: duik
boten). 

Met dit alles lopen we voorop op wat ons 
thans bezighoudt Maar we moeten dur
ven in de toekomst kijken om het heden 
te bepalen. Wat alleszins vaststaat is dat 
omtrent het nut en de gevaren van de de
fensie-uitgaven die men ons probeert op 
te. dringen, geweldige vragen oprijzen. 
Dat de prijs van deze uitgaven ons 
nationaal betalingsvermogen ver te bo-
veh gaat staat vast Zelfs de Bondsrepu
bliek zit met hetzelfde probleem. Door 

gewoonweg in te gaan op de eisen van 
de NAVO (waarin we niet méér vertrou
wen kunnen stellen dan in de beloften 
van president Reagan op de konferentie 
van Versailles) kiezen we wellicht voor 
de duurste vorm van zelfmoord. Het is 
daarbij duidelijk dat de bevolking meer 
en meer afkerig staat tegenover het 
nucleair terrorisme, en eist dat in de 
huidige krisis-ekonomie de schaarse 
middelen niet zouden weggeworpen wor
den om uiteindelijk blindelings naar de 
ondergang te hollen. We moeten dus nu 
onze verantwoordelijkheid opnemen en 
doen wat we kunnen om de bewape
ningswedloop af te remmen. Stop and 
think! 

Dat de Amerikanen ons nu komen vertel
len hoe moeilijk de onderhandelingen 
van Geneve verlopen, is geen argument 
om de raketten groen licht te geven. 
Integendeel. In de Geneefse gesprekken 
hebben we geen enkel inzicht noch in
spraak. 

Dat Leo Tindemans uitgerekend nu het 
ijzeren gordijn neerlaat rond zijn NAVO-
delegatie, op het ogenblik waarop de 
Europese toekomst en het belang van 
het land meer dan ooit op het spel staan, 
is veelbetekenend. De bevolking zal een 
overhaaste beslissing, genomen in de 
camera obscura van een zuiver Brussel
se diplomatie waarvan Tindemans de 
dienstbode is, niet zomaar nemen. 
Daarom is een moratorium de enige 
oplossing. Onze toekomst mag niet lan
ger versjacherd worden volgens de for
mule van Achilles van Acker, „j'agis, puis 
je réfléchis". Stop and think, inderdaad. 

Jan Vander Maelen 
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Gemeenteraadsverkiezingen '82 m 
Vlaams-
Brabant 
• In het arrondissement Leuven 
tellen we vier bestuursmeerderhe-
den met VU-deelname. 
Reeds tijdens de verkiezingsnacht 
werd te Bierbeek een akkoord 
afgesloten tussen CVP en VU, 
waarbij naast het voorzitterschap 
van het OCMW ook twee sche-
penmandaten in de wacht werden 
gesleept. In Herent kwam er een 
ruime meerderheid tot stand, sa
men met de SP en een plaatselijke 
lijst GEMBEL. Ook hier bekwam 
de VU het voorzitterschap van het 
OCMW en twee schepenambten 
In Kortenberg gaat de VU scheep 
met de Vlaamse socialisten van 
Van Miert en een lijst Gemeente
belangen. 

Tot slot IS er Tienen, waar de 
gewezen voorzitter van de Vlaam
se Raad, Rik Boel, opnieuw aan
knoopt bij het burgemeesterschap 
samen met de eigen SP, een lijst 
VSD en de Volksunie. In dit cen
trum van het Hageland zullen twee 
VU-schepenen het moeten waar
maken. 

• In het arrondissement Halle-
Vilvoorde is de toestand nog niet 
helemaal opgeklaard. Vaststaand 
is dat kamerlid Jef Valkeniers in 
Dilbeek vanaf 1 januari 1983 de 
burgemeesterssjerp mag omgor
den. 
Ook in Gooik zijn er geen proble
men. De lijst NCP waarop een 
aantal VU-kandidaten aan bod 
kwamen, haalde de volstrekte 
meerderheid. Burgemeester 
wordt gewezen Bestendig Afge
vaardigde Staf De Doncker. 
Zowel in Kampenhout als in Ka-
pelle-op-den-Bos werd er een be-
stuursmeerderheid gevormd nrtet 
de CVP. In de eerste gemeente 
wordt de VU-deelname verzekerd 
door twee schepenen, terwijl in de 
tweede naast het schepenmarv 
daat en het voorzitterschap van 
het OCMW, senator Paul Peeters 
de burgemeesterszetel toegewe
zen kreeg. 

In Lennik haalde de kartellijst 
CVP-VU een volstrekte meerder
heid en wordt de VU-verkozene 
Etienne Van Vaerenbergh burge
meester Ook in Merchtem zal 
een VU'er voorgedragen worden 
als burgemeester. Luk Van Wey-
enberg. 
Ruimer, of beter verscheidenen is 
de bestuursmeerderheid in Ma-
chelen. Daar besloten de VU, de 
SP en de PVV om samen gedu
rende zes jaar het beheer waar te 
nemen In Pepingen kon de situa
tie moeilijk helderder zijn: een lijst 
de gemeentebelangenlljst haalde 
de absolute meerderheid. 
In Steenokkerzeel heeft de VU 
een nieuw bestuursakkoord afge
sloten, samen met de liberalen en 
een lijst KDV. Ook in Zaventem 
komt de VU opnieuw in een koali-
tie (PVV-VU-CVP). Tot slot is er 
Ternat waar de VU aan de verkie
zingen deelnam met een kartellijst 
VU-CTL 

Limburg 
In Bree kon burgemeester Jaak 
Gabriels zijn meerderheidspositie 
nog versterken Ook het alom 
gekende Bilzen zal dra bestuurd 
worden door een VU-burgemees-
ter, namelijk door de gewezen 
voorzitter van VUJO Johan Sau-
wens. 
Houthalen-Helchteren zal in de 
toekomst beheerd worden door 
een meerderheid van VU, SP en 
de verkozenen van een lijst 
NIEUW. In Lommei gaat de VU 
scheep met de CVP en daarbij 
verwierf zij drie schejoenambten. 
Diezelfde CVP is ook In Overpelt 
de toekomstige gemeentepartner 
van de VU. 
In Maaseik werden zowel op de 
Hjst JZO" als op de lijst Geter een 
aantal VU-kandidaten verkozen, 
w.o. drie schepenen. In Hoeselt 
behaalde „HAB" een volstrekte 
meerderheid Van de zes VU-ver-
kozenen zullen er twee het sche-
penambt opnemen. 
In Heehtel-Eksel wordt provincie
raadslid Wilfried Wijsmans voor
gedragen als burgemeester. Hij 

komt aan het hoofd te staan van 
een koalitie van de HE'82-lijst en 
de SP 
Aldus belanden we in het arrondis
sement Hasselt, waar de provin
ciaal voorzitter Jos Truyen van As 
als eerste burgemeester kan ver
meld worden. 
In Beringen verwierf de VU twee 
schepenambten in een koalitie 
met de liberalen en de socialisten. 
Terwijl de VU van Halen verder 
aan het beleid blijft deelnemen in 
samenwerking met de CVP 
Voor de eerste maal nam de VU 
te Ham deel aan de verkiezingen 
Al dadelijk kan zij twee schepenen 
afvaardigen naar een kollege met 
de SP, PVV en een aantal afge
scheurde CVP'ers 
Burgemeester van Heusden-Zoi-
der wordt Jaak Van den Wijn
gaard De VU, die er opkwam 
onder de benaming NIEUW, vorm
de er een koalitie met de SP en zal 
naast de burgemeester ook nog 
dne schepenen en het voorzitter
schap van het OCMW kunnen 
aanduiden. Een VU-burgemeester 
komt er tevens in Lummen, de 
heer Willy Putseys. 
En dan is er Nieuwerkerken, waar 
de VU een verkozene telde op de 
lijst Gemeentebelangen, die met
een schepen wordt in een koalitie 
van de SP en de lijst Gemeentebe
langen. 
In Zonhoven gaat de VU scheep 
met PVV en SP. Tot slot is er Tes-
senderlo, waar de VU-lijst „V.B." 
een akkoord afgesloten heeft met 
de Vlaamse socialisten en de lijst 
KDG. 

Oost-
Vlaanderen 
Het arrondissement Aalst is zowat 
het rekord-arrondissement wat 
betreft de deelname van de VU 
aan bestuurskolleges (7 op 10 
gemeenten). In Erpe-Mere en in 
Herzele sluit de VU zich aan bij de 
koalitie met de SP en de PVV en 
wordt zij er in beide gemeenten, 
bedacht met 2 schepenambten. 
Ook in Haaltert (koalitie met CL 
en SP) en in Lede krijgen telkens 2 
VU'ers een schepensjerp. Te 
Denderleeuw (samen met de 
CVP en SLVI), te Sint-Lievens-
Houtem (met de CVP en de lijst 
GB) en te Zottegem (op de lijst 
VOP, samen met SP) behaalt de 
VU telkens 1 schepenzetel. 
De lijst „ZB Zele', waarop veel 
VU-mensen fungeerden, sluit een 
bestuursakkoord met een deel 
van de CVP. de VU'er Jef De 
Bruyne blijft er burgemeester. 
In Destelbergen is er een akkoord 
met de PVV, waarbij de VU 2 
schepenmandaten toegewezen 
krijgt. In Melle en in Merelbeke 
sloot de VU een verbond met de 
CVP. In eerstgenoemde gemeen
te krijgen wij 2 schepenen, in 

'laatstgenoemde 3, maar in beide 
lokaliteiten komt ook het voorzit
terschap van OCMW naar de VU. 
Zovi^l in St-Martens-Latem als in 
Kluisbergen behaalt een plaatse
lijke lijst de volstrekte meerder
heid. In beide gemeenten nam de 
VU hieraan deel en wordt zij nu 
bedacht met 1 schepenambt In 
Maarkedal is er een akkoord tus
sen de CVP en de lijst VU-SP. 
Het Waasland knjgt zijn eerste 
onverbloemde VU-burgemeester: 
Antoine Denert wordt burgerva
der in Kruibeke. Daarenboven ko
men ook nog twee schepenamb
ten en het voorzitterschap van het 
OCMW naar de VU! 
In Sint-Niklaas krijgen twee 
VU'ers straks bestuursverant-
woordelijkheid door het afsluiten 
van een akkoord met de CVP. 
En in Stekene gooit de lijst „GEBE" 

het op een akkoordje met de 
CVP: de VU mag drie schepenen 
aanwijzen en na 3 jaar wordt de 
VU'er Arnoud Heyse er de bur
gervader. 

West-
Vlaanderen 
De koalitie in de Breydelstad 
Brugge wordt voortgezet Burge
meester Frank Van Acker leidt er 
een bestuursploeg van SP, VU, 
PVV en Brugse Demokreten Vlak 
buiten Brugge situeert zich Zede!-
gem. De VU nam er voor het eerst 
deel aan de gemeentelijke verkie
zingen, behaalde er twee verkoze
nen die worden meteen ook sche
penen in een koalitie van Welzijn, 
SP en VU. Alveringem, wordt 
straks bestuurd door de ploeg 
„Gemeentebelangen". Burge
meester wordt Quaghebeur en in 
het kollege zullen VU-schepenen 
meebesturen. De lijst EDA in De 
Panne kreeg de meerderheid van 
de kiezers achter zich. Hoogst
waarschijnlijk zal de VU hierin 
vertegenwoordigd worden door 
éér\ schepen. 
Het stadje Gistel wordt straks 
geleid door een CVP-VU-ploeg. 
VU-provincieraadslid Maunts 
Zwaenepoel wordt er burgemees
ter. Julien Desseyn, VU-volksver-
tegenwoordiger, behaalde als lijst
aanvoerder van „De Stem Van 
Het Volk" in Middelkerke een puik 
resultaat. 
De Westhoekstede Veurne wordt 

tussen 1983 en 1988 meebe-
stuurd door de VU. In een samen
gaan met de SP en PVV worden 2 
VU-verkozenen bevorderd tot 
schepen. Mede dank zij het elek-
toraal sukses deelt de VU straks 
mee de lakens uit in de stad 
Wervik. Behalve VU-partijbe-
stuurslid Roza Lernout wordt nog 
een VU'er schepen in een koalitie 
met P W en SP. Ook de voorzitter 
van het OCMW is een Vlaams-na
tionalist In de hoppestede Pope-
ringe mag de VU zich verheugen 
in bestuursdeelname: 2 VU-sche
penen zetelen straks in een koali
tie met socialisten en liberalen. 
Hetzelfde geldt voor Menen en 
Zonnebeke. De lijst „Gl" haalde de 
meerderheid in Dentergem. Dit 
resulteert in bestuursdeelname 
voor de VU met 2 schepenen. In 
Izegem krijgen wij zowaar 3 sche
penen in een samenwerkingsver
bond met SP en GB, in Roeselare 
2 (koalitie CVP-VU), in T/e/fook 2 
plus het voorzitterschap van het 
OCMW (akkoord met PVV en 
een scheurgroep van de CVP). 
In Ledegem scoorde de lijst „VD", 
aangevoerd door VU-senator De-
busseré, biezonder hoog; de vol
strekte meerderheid. 
Hij wordt burgemeester. Hetzelf
de in Wingene: daar behoudt ge
wezen VU-senator Willy Persijn 
zijn volstrekte meerderheid met 
de lijst „GB" 

In Moorslede wordt Lode Van 
Biervliet burgemeester versterkt 
met 3 VU-schepenen. 
In Wielsbeke weet de lijst „WDV 
haar meerderheid te bestendigen. 
Een lid van de VU wordt hierbij 
schepen. 

En Brussel? 
Een aantal knstelijk-géinspireerde 
kranten blokletterden dinsdag 
„CVP blijft Brusselse koalitie met 
FDF trouw". In het bijhorend arti
kel wordt met een zweem van 
triomfalisme en fierheid, gesteld 
dat de CVP de geruchten tegen
spreekt als zou ZIJ het akkoord 
opblazen Voorwaar iets om trots 
op te zijn! Toen dit blad, reeds lang 
vóór de stembusdag, schreef dat 
er een voorakkoord bestond tus
sen de PSC-CVP, de PS èn het 
FDF, dan werd dit afgedaan als 
prietpraat Erger nog, lijstaanvoer
der en vleeshandelaar VdB be
schuldigde VU-voorzitter Anciaux 
van stembusakkoorden... Je moet 
het maar durven: zelf een bete

kend kompromis op zak hebben 
en dan met veel pretentie bewe
ren dat „de anderen" de uitslag 
niet afwachten. Ook wanneer wij 
beweerden dat de CVP in zo 'n 
koalitie slechts de gegijzelde 
knecht zal zijn, wordt waarheid. 
Want de CVP-Brussel ontkent 
met dat na Brouhon, wel eens een 
FDF'er burgervader kan worden! 
Die o zo trouwe CVP toont in haar 
televisieprogramma „Markant" wel 
zegevierende beelden (mét het 
zingen van ons volkslied) naar 
aanleiding van de uitslag m een 
randgemeente, maar over het 
schandelijk monsterverbond in 
Brussel rept zij met geen woord... 
Fiere Vlamingen, die CVP? 
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Dries Van Agt: 
vertrek van een markante figuur 

Ofize wereld 

0ncl@it)sdl jggr g^@<J0i over zJt^t r^ . 

Vorige vm^ W3S hetd^n zo ver. f^ sf^o^éo&meaü m^tóetap van 
:^}n lÓÈ>A <C%rii^w>'D!emc^r£^<^ Appèö lte( Van Ac^t, tot « [̂g^sffle' 
ne v^ii^nQ, 'm v c ^ f cHtn^r t i i^T^i^ wt^ên ^ Nt ( ^ ^ Jnnecr 
besJC^hHdbfiŝ  w ^ voor h^^BTÉ^t \ ^ ^ p r e n n ^ c^ om tetev^ 
andere portefeuitb in het te vcHmai kftetieï^'%ji^<sde MbÉiet. 
Tyyieaff j9ar reseringsiak^vkeit ha<lden ztjn vitaföe^t t e z e i ^ aangt^ 
t ^ en hi| vHsetde ::É::h. zo zet hi j tn Typisch Agttaan3 la^geÈtnüc^ 
nfet Jm& en weT genoeg meer voor een .^Meywe tour de farce* 
Van Ag t lt:^|{t wet nc^ iïd van d e Tweede i ^ W n ^ maar rüaitsand 
gelooft iciat dit iiaig i ^u r t want hedf pai^amentswalc heeft hem 
nOQ& e i ^ gemteres^eerd 

Met de 51-jarige Andreas Antho-
nius Maria Van Agt verdwijnt een 
begaafde politicus uit het Binnen
hof. Degenen die in 1971 de nei
ging hadden de jonge professor, 
die in het kabinet-Biesheuvel zijn 
eerste portefeuille (Justitie) kreeg, 
niet seneus te nemen zagen al 
snel hun dwaling in. De „amateur" 
ontpopte zich snel tot een raspoli-
ticus, met een gefieel eigen stijl, 
die snel tot de top doorstootte en 
de „professionals" van de PvdA uit 
de regering wist te krijgen, on
danks hun grote verkiezingsover
winning in 1977. Van Agt, die nooit 
om tegenspraak verlegen zat, 
hield wel altijd vol dat noch het po
litieke bedrijf noch het premier
schap hem echt interesseerden, 
maar aan zijn politieke carrière 
was dat niet te merken. 
In 1969 werd Van Agt door de 
voorzitter van de Katolieke Volks
partij (KVP), Van der Stee, als 
progressief jurist de partij binnen
gehaald. Twee jaar later kreeg hij 
de F>ortefeuille van minister van 
Justitie in het kabinet-Biesheuvel, 
een kabinet dat hij naar eigen 
zeggen te rechts vond maar waar 
hij toch deel van ging uitmaken 
omdat, zo legde hij uit er politiek " 

geen andere regering mogelijk 
was. Het was één van de vele 
gelegenheden waarbij Van Agt 
een ambt opnam dat hij z o g e * g d 
niet wou en daar dan altijd wel een 
reden kon voor opgeven. 
Als minister van Justitie in de 
regenngen-Biesheuvel en -Den 
Uyl (die laatste hielp hij als mede
informateur tot stand komen) 
kwam Van Agt verschillende ke
ren in opspraak. In 1971 al toen hij 
om humanitaire redenen de vrijla
ting van de „drie van Breda" (nog 
gevangen zittende kollaborateurs 
uit de tweede wereldoorlog) be
pleitte en zichzelf daarbij, met on
begrepen ironie, als „een ariër" 
bestempelde. In 1975 was er dei
ning toen hij eigenmachtig de D'66 
staatssekretaris van Justitie Glas
tra Van Loon, die in enkele Inter
views uitgehaald had naar de amb
telijke top van het Justltie-ministe-
rie, ontsloeg. In 1974 kreeg hij van 
een rechter ongelijk toen hij eigen
machtig de aburtuskllnlek Bloe-
menhove In Heemstede had laten 
sluiten en twee jaar later liet hij op
nieuw eigenmachtig die kliniek 
verzegelen en legde ook een 
Tweede Kamer-motie naast zich 
neer. 

In november 1976 werd hij door 
de Tweede Kamer zeer hard aan
gepakt in verband met de affaire-
Menten en Van Agt gaf toe dat 
het Openbaar Ministene fout was 
geweest door deze man, die van 
zware ooriogsmisdaden werd ver
dacht op vrije voeten te laten. 

Van Agt was inmiddels benoemd 
tot lijsttrekker van het CDA, waar
in dne konfesslonele partijen, de 
KVP, en de protestantse (ihriste-
lijk-Histonscfie Unie en Antirevolu
tionaire Partij, zich verenigd had
den. De zware kritiek die hij inzake 
de Menten-zaak moest inkasseren 
deed hij toen af als een campagne 
tegen hem persoonlijk, en noemde 
die in het hem heel eigen taalge
bruik (dat hij bewust kultiveerde) 
„aktie beschadiging lijsttrekker 
CDA, hoofdstuk 1". 

Den Uyl handhaafde zijn Justitie
minister om geen kabinetskrisis te 
riskeren, maar het jaar daarop 
bracht Van Agt zelf de regering in 
een betwisting over grondbeleid 
ten val. ^ ^ ^ -

De verkiezingen leverden de 
grootste zetelwinst in de geschie
denis van de PvdA op (tien zetels) 
wat duidelijk wees op steun van 
de kiezers voor de sociaal-kristen-
demokratische koalitie. Maar na 
een rekordinformatie- en formatle-
penode van zeven maanden bleek 
de PvdA opzij geschoven en ging 
Dries van Agt als premier met de 
liberale VVD scheep. Van het pro
gressief image waarmee Van Agt 
de KVP was binnengestapt bleef 
weinig over. Een deel van de 
CDA-pariementsleden en -achter
ban was daar niet gelukkig mee 
maar die progressieve fraktie ging 
nooit zover het kabinet naar huis 
te sturen, ondanks keiharde de
batten over het NAVO-raketten-
besluit en de olieboycot van Zuid-
Afrika. Men schrok er immers 

Goed en„. 
D'er is goed nieuws en d'r is 
slecht nieuws. Met betrekking tot 
ontwapening en vrede. Eerst het 
goeie. Vorige week besliste het 
Noorse komitee de Nobelprijs 
voor de vrede toe te kennen aan 
twee internationale voorvechters 
van ontwapening: de Zweedse 
Alva Myrdal (80 jaar) en de Mexi-

nève, terwijl de Mexicaanse lau
reaat nog steeds de delegatie 
van zijn land aanvoert op die 
konferentle. Beiden hebben al 
die tijd geijverd voor het Intstel-
len van een kernvrije zone, res-
pektlevelljk In Noord-Europa en 
Latljns-Amerika. Hun aktles 
richtten zich zowel tegen de Ver
enigde Staten, als tegen de Sov-
jetlelding. 

caanse Alfonso Garcia Robles 
(71 jaar). De jury koos belde 
figuren uit als teken van erken
ning voor het vredesdenken dat 
zich, mede door hun aktles, t i j
dens de afgelopen jaren heeft 
verbreid, vooral dan In de Wes
terse wereld. Alva Myrdal was 
immers jarenlang de leidster van 
de Zweedse delegatie op de VN-
ontwapeningskonferentle in Ge-

„.slecht nieuws 
Het slechte nieuws komt vanop 
een andere Genève-konferentle. 
In november '81 begonnen daar 
de onderhandelingen tussen de 
VS en de USSR over de kernwa
pens met middellang bereik. Eu
gene Rostow, voornaamste Ame-
Hkaanse onderhandelaar, ver

klaarde maandag dat het slecht 
gaat met die besprekingen: „Er is 
nog geen vooruitgang geboekt! 
Wij eisen van de Sovjetunie dat 
zij al haar moderne SS-20, even
als de oudere SS-4 en SS-5 ra
kelten van haar hele grondge
bied moet vifeghalen indien zij wil 
voorkomen dat de NAVO vol
gend jaar een begin maakt met 
de opsteling van 572 kernwa
pens voor middellange afstand in 
West-Europa'. 

Door de onverzettelijkheid en de 
blinde haat van de belde groot
machten voor elkaar dreigt het 
„oude vaderhuis" Europa straks 
te worden herschapen In een 
nucleaire woestenij. Vrede zal 
niet mogelijk zijn zolang de be
volking van de Oostbloklanden 
wordt onderdrukt. De cynische 
leiders van de USSR hebben 
Immers behoefte aan „buiten
landse vijanden" ten einde de 
onderdrukking van de bevolking, 
het gebrek aan vrijheid en het fa
lende ekonomische stelsel te
genover de brede massa te ver
rechtvaardigen. 

Maar ook ten overstaan van de 
Verenigde Staten moeten wij 
onze oprechte vredeswil beves
tigen en verder opkomen voor 
een kernvrij Vlaanderen, als aan
zet voor een kernvrij Europa. Om 
ooit te komen tot Utopia, een 
wereld-van-vrede? 

voor terug rechtstreeks in te gaan 
tegen een minister-president die 
een sterke greep op de partij had 
uitgebouwd en biezonder goed bij 
de kiezers aansloeg. Van Agt had 
immers zorgvuldig aan zijn publie
ke image en persoonlijke populari
teit gewerkt. De gezaghebbende 
NRC-Handelsblad schreef over 
die penode: „Hij is niet meer naief 
wanneer hij zijn oproep voor een 
Ethisch Reveil uitbouwt tot een 
persoonlijke kultus die hem al fiet
send doet balanceren tussen Billy 
Graham en Toon Hermans („moet 
ik de mensen soms verbieden van 
me te houden?") 
Het feit dat Van Agt in de koalitie 
met de liberale VVD van Hans 
Wiegel het CDA zowel op etisch 
als sociaal-ekonomisch gebied op 
een uitgesproken konservatieve 
koers zette scheen de CDA-kie
zers met te storen. In de verkiezin
gen voor het Europese pariement 
stak het CDA de PvdA voorbij als 
grootste partij in Nederiand, één 
van de grote ambities van Van 
Agt 

Ondanks vaak geuite klachten 
over politieke moeheid diende 
Van Agt zich vorig jaar, vanuit het 
verre Balik Papan, opnieuw als 
lijsttrekker, en dus toekomstig pre
mier, aan De verkiezingen brach
ten mee dat de CDA-VVD koalitie 
haar meerderheid verioor en Van 
Agt ging scheep met de PvdA en 
de links-liberale D'66, een koalitie 
waann hij, gezien zijn afkeer van 
de PvdA, nooit geloofde. De so-
ciaal-demokraten van Den Uyl ver
lieten na enkele maanden al de 
koalitie wegens tegenstellingen 
over het sociaal-ekonomisch be
leid en Van Agt regeerde een tijd 
verder in een minderheiskabinet 
met D'66 Zijn hoop dat, in de 
verkiezingen van september jl., de 
PvdA zou worden gestraft voor 
wat hij noemde hun „weglopen 
van de verantwoordelijkheid" 
kwam niet uit Het CDA verloor 
weliswaar maar twee zetels maar. 
politiek-psychologisch belangrijk, 
de PvdA werd opnieuw de groot
ste partij in de Tweede Kamer Dat 
IS volgens alle politieke waarne
mers een zware klap voor Van 
Agt geweest zijn aantrekkings
kracht op de kiezers was getaand, 
hij voelde zich met meer gevolgd 
Opnieuw maakte het CDA ge
bruik van het feit dat weer een 

meerderheid samen met de VVD 
mogelijk was om de PvdA uit het 
formatieberaad te maneuvreren. 
Het IS geen toeval dat Van Agt zijn 
heengaan slechts bekendmaakte 
toen de besprekingen met het 
VVD al goed opgeschoten waren. 
Zijn opvolger, de Rotterdamse in
dustrieel en miljonair Ruud Lub
bers staat immers gunstiger je
gens een samenwerking met de 
PvdA en dat heeft Van Agt In elk 
geval voorkomen. 
Wat is de betekenis van Dries Van 
Agt in de Nederlandse politiek 
geweest? Iedereen is het erover 
eens dat hij het CDA met groot 
sukses door zijn kinderziekten 
heeft geloodsd, bijeen heeft ge
houden en er een partij met grote 
aantrekkingskracht heeft van ge
maakt De katoliek-progressieve 
Volkskrant verweet de heengaan
de premier evenwel dat hij daarbij 
opportunistisch en oppervlakkig 
te werk ging, de partij te weinig in
houd heeft gegeven, en ze meer 
naar rechts heeft doen opschui
ven dan past in haar roeping van 
centrum-partij. Bij dat laatste moet 
evenwel worden aangestipt dat de 
kristen-demokraten hun roeping 
van centrumpartij, die geen enkele 
koalitiepartner uitsluit, het gemak
kelijkst kunnen naleven als de 
ekonomische koek groot genoeg 
IS om zonder veel pijn iedereen 
een stukje te kunnen geven. In 
tijden van ekonomische moeilijk
heden, als er harde keuzen moe
ten worden gemaakt, schuiven ze 
altijd prompt naar rechts op. 
De Volkskrant verweet Van Agt 
ook de personenkultus die hij in de 
partij rond zich opbouwde en de 
manier waarop hij mogelijke nva-
len of mensen die het met met 
hem eens waren (Andnessen, 
Kruisinga) wegwerkte Ook zijn 
huidige opvolger Ruud Lubbers 
(„nijvere Ruud", „koene keeper 
Lubbers") móest als „waterdra
ger" heel wat openlijke speldepnk-
ken vanwege Van Agt inkasseren. 
Met Joop Den Uyl, die Van Agt 
bepaald met In het hart droeg (de 
antipatie tussen de twee leiders 
was en is diep en wederzijds) is ie
dereen het in elk geval eens dat de 
in mineur heengaande Van Agt 
een „kleurrijke inzet" in het Neder
landse politieke leven heeft ge
bracht 

H. Oosterhuys 
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Kommentaar H^ 
PERSpektief 

Naarmate het faillissement van het Waalse staal dichterbijkomt, 
wordt het duidelijker dat de Belgische staat zoals hij nu reilt en zeilt 
niet verder kan. Er is gewoon geen geld meer om iets kunstmatigs in 
stand te houden, of het nu het Waalse staal of het nu de Belgische 
staat is. Wat rot is, moet verdwijnen. 
Een staalbedrijf — en zeker een mastodont als Cockerill-Sambre — 
moet volgens ekonomische wetten worden bestuurd, en niet volgens 
politieke. Dat is de kernfout die de Belgische regeringen al jaren 
hebben gemaakt. 

LEES nnaar De Standaard: „De 
regering en haar voorgang

sters zijn in de ondersteuning van 
het zieltogende staalbedrijf verder 
gegaan dan de ekonomische wet
matigheid het veroorloofde De 
bakens van het toelaatbare wer
den steeds opnieuw verzet Van
daag IS de uiterste grens bereikt 
Zelfs indien nog eens enkele ex
tra-miljarden worden toegestoken, 
IS dat maar uitstel van executie De 
bodem is uit het vat gevallen en 
niemand legt er een nieuwe Met 
de ineenstorting van het Waalse 
prestige-konglomeraat staan rege
ring en parlement, financiële en 
syndikale wereld, voor een politiek 
probleem van allereerste grootte, 
dat onze pluri-nationale staat op 
zijn grondvesten kan doen schud
den" 

Het wordt dan ook de hoogste tijd 
om de staatshervorming opnieuv*/ 
aan te pakken en grotere autono
mie te geven aan Vlaanderen en 
Wallonië 

ZELFS een man als Hugo 
Camps in Het Belang van 

Limburg, die geregeld nog last 
heeft van neo-unitaire oprispingen, 
pleit nu voor een grotere federali-

zering „Ook bij de laatste ge
meenteraadsverkiezingen IS nog 
maar eens gebleken dat Vlaande
ren wars blijft van de marxistische 
tendens en de toekomst met 
wenst te bevechten vanuit een 
starogig kollektivisme Nu de ver
houdingen tussen Vlaanderen en 
Wallonië zich met meer afspelen in 
termen van een kultureel maar 
vooral van een ekonomisch fede
ralisme, kan het status-quo van de 
huidige staatshervorming (die 
daar te weinig rekening mee hield) 
met lang meer worden volgehou
den Ook al met omdat de financie
ringsproblemen van de centrale 
staat bijna van een Zaïrese troos
teloosheid zijn De sluimerende en 
versluierde hamvraag is eigenijk 
worden nu ook de vijf nationale 
sektoren gefederalizeerd"^ Alle 
Vlaamse partijen hebben zich eni
ge tijd geleden al resoluut uitge
sproken voor de communautaire 
opsplitsing van staal, steenkool, 
scheepsbouw, glas en textiel En 
de regering beloofde een werk
groep bezig te laten die de opera
tie moest voorbereiden Maar kon-
krete initiatieven blijven uit Wacht 
men misschien op de crash van 
Cockerill-Sambre die onontwijk
baar lijkf Of op het njet van de 

Vlamingen als de regering toch 
nog nieuwe miljarden naar de 
wankelende staalreus zou laten 
afvloeien"^ In ieder geval gaat er 
veel geld verloren aan het typisch 
Belgische systeem van de egaliza-
tie of kompensatie van de indus
triële deficits En dat terwijl toe
komstgerichte investeringen nau
welijks aandacht krijgen omdat er 
geen geld voor is" 

f NDERDAAD Vlaanderen zou al 
verder staan bij de krisisbes-

tnjding als we onafhankelijker zou
den staan tegen die kunstmatige 
Belgische supra-struktuur Boven
dien zou Vlaanderen dan ook op 
een efficiënte manier Wallonië 
kunnen helpen Want nu is elk 
miljard voor het Waalse staal een 
miljard minder voor de Vlaamse 
textiel Van een echt hulpplan is er 
geen sprake Is het wellicht daar
om dat de regering weer volmach
ten nodig heeft "^ Om de stille 
diefstal van Vlaanderen onge
stoord voort te kunnen zetten "^ 
De Morgen meent van wel „In de 
hele argumentatie van de voor
standers van de volmachten 
schuilt een verdoken, maar duide
lijke anti-parlementaire reflex Het 
parlement en de demokratische 
instellingen worden er immers 
voorgesteld als inefficient tijdver
lies 

Met deze argumenten hebben 
echte junta-leiders in Zuid-Amen-
ka al tientallen parlementen naar 
huis gestuurd In hoofde van die 
heren heeft een volksvertegen

woordiging maar zin als er mets 
belangrijks hoeft beslist te wor
den 

Zo het pleidooi voor een bijna 
permanent volmachtensysteem 
autoritaire kiemen vertoont, kadert 
het ook in een communautaire 
strategie Als vooral de Franstalige 
koalitiepartners pro-volmachten 
zijn, IS het omdat zij zich scherp 
bewust zijn dat er de volgende 
maanden een forcing rond het 
Waals staal moet worden ge
voerd Meer nog dan het budget
tair probleem zit de regering met 
het nakend failliet van Cockerill-
Sambre in haar maag En ongetwij
feld zijn er Waalse excellenties die 
menen dat supplementaire miljar
den onopvallender middels vol
machten naar Luik kunnen gedrai
neerd worden" 

TOT slot willen wij nog één keer 
blijven stilstaan bij de ge

meenteraadsverkiezingen, en 
meer bepaald de koalitievorming 
in de grootste Vlaannse stad, Ant
werpen 

Ondanks alle beloften voor een 
„nieuw beleid" heeft de CVP geen 
vernieuwing gebracht en is de 
CVP trouw gebleven aan de so
cialisten De krakende koalitie, die 
mede-verantwoordelijk is voor het 
astronomisch deficit van de ha-
ventad, blijft opnieuw 6 jaar aan de 
macht De CVP is nl met willen in
gaan op het aanbod van VU en 
PVV 

In De Nieuwe Gazet wordt de 
CVP dan ook op de korrel geno
men „ Trouwens, is de havensche-
pen er zo zeker van dat de meer
derheid die zo nadrukkelijk zijn 
voorkeur heeft geen spanningen 
tegemoet gaaf Acht hij het wer
kelijk uitgesloten dat omheen de 
uittredende schepen Geldolf en 
de uittredende burgemeester van 
Berchem, mevr Suerickx, kernen 
zullen ontstaan die het het toe
komstig schepenkollege wel eens 
heel lastig zouden kunnen maken ? 
En dan spreken we met eens over 
de ontgoocheling van enkele 
CVP-jongeren in de nieuwe ge
meenteraad, die het duidelijk met 
eens zijn met de optie van hun 
CVP-top De CVP-leiding heeft 
kost wat kost een verlenging van 
de koalitie met de socialisten na
gejaagd Ze heeft zelfs geweigerd 
de burgemeesterszetel te aan
vaarden, naast het schepenambt 
van de haven en het voorzitter
schap van het OCMW Duidelijker 
kon met worden aangetoond hoe
zeer de Antwerpse kristen-demo-
kraten zichzelf tot een verlengstuk 
van de SP hebben omgebogen 
Ondertussen belooft de h Huy-
ghebaert zijn kiezers een „gedurfd 
bestuur" Inderdaad'" 

IN Antwerpen heeft de CVP nog 
eens haar cynisch gelaat ge

toond macht, macht en nog eens 
macht ten koste van alles en ieder
een En wat gaat de CVP straks 
doen voor Cockerill-Sambre'^ Het 
been stijf houden of, uit machts
wellust, door de knieën gaan"? 
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Kamerlid Frans Baert: 

Wetstraat 

„Geen volmachten! 
Wel meer verantwoofdelïjkheltl 
Na de verkiezingsdrukte van 10 oktober zijn het centrale parlement 
en de Vlaamse Raad opnieuw — en haast ongemerkt — van start ge
gaan. Enkel de voorzitters Defraigne, van de Kamer en Leemans, van 
de Senaat, slaagden er in enige krantekoppen naar zich toe te trekken. 
Voor het overige baden beide Hoge Vergaderingen in een wazige 
mist van onbelang en desinteresse. 
Helemaal verbazen doet deze ontleding niet Niet zozeer omdat het 
dit land aan traditie ontbreekt op het stuk van „Plechtige Openingszit
ting van het nieuwe parlementair jaar' — zie Nederland of Engeland 
—, maar vooral omdat Kamer en Senaat momenteel een agenda door
bijten die niet eens de verkozenen zelf, laat staan de politieke waarne
mers boeit 

Met de behandeling van de begro
tingen voor 1982 tovert het Paleis 
der Naties zichzelf een maand 
lang om in een dag-aan-dag akade-
mische zitting, waarbij de verkoze
nen rustig na-keuvelen over wen
sen en dromen met betrekking tot 
„wat voorbij is". De beleidslijnen 
zijn sinds lang getrokken, het mi
nisterieel licht staat even lang op 
groen voor de uitvoering ervan en 
de budgetten zijn vrijwel geheel 
opgekonsumeerd. Wat kamerle
den en senatoren nog rest is „vast 
te stellen" en te suggereren „hoe 
het beter had gekunnen". 
Een vrij zinloze bedoening dus. 
Misschien ietwat minder voor de 
meerderheid die elke donderdag, 
stipte stemmingsdag, een ja
woord aan haar ministers moet 
meegeven. Al doet zij dat maar 
met mondjesmaat want zonder 
enige positieve ingesteldheid van 
de oppositie zou zij daar vorige 
week zelfs met in geslaagd zijn. 
Dat de rol van die oppositie met 
dergelijke na-loperij er met gemak
kelijker op wordt, vergt weinig 
betoog. Kamerlid Frans Baert, te
vens voorzitter van de VU-fraktie, 
aarzelt dan ook niet toe te geven 
dat zijn partij het aantal woord
voerders bij elke aftandse begro
ting beperkt heeft: „Essentieel is 
de motivatie van onze neen-stem. 
De inzichten die de Volksunie op 
al die terreinen heeft worden 
voorbehouden voor de bespre

king van de begrotingen voor 
1983'. 
Het échte parlementaire werk zal 
dus pas een aanvang nemen in de 
loop van de maand november, met 
de behandeling van de rijksmidde
lenbegroting van 1983. Een debat 
dat daar nauw mee samenhangt, is 
dat over het al dan niet verlengen 
van de volmachten. Kamervoorzit
ter Defraigne aarzelde niet om 
tijdens zijn openingstoespraak 
een veto uit te spreken tegen 
eventuele volmachten in 1983. 
De steun van de VU heeft hij 
daarbij alleszins. Frans Baert. „Met 
nog meer kracht dan in januari 
van dit jaar zullen wij ons verzet
ten tegen een verlenging van de 
volmachten. En dat om verschil
lende redenen. Vooreerst omwil
le van de demokratie zelf Het 
kan niet langer dat het Parlement 
voor belangrijke zaken gewoon 
buitenspel wordt geplaatst Bo
vendien is het je reinste demago
gie te beweren dat de parlemen
taire instellingen slecht zouden 
werken. Er zijn voldoende voor
beelden uit het verleden die het 
tegendeel staven: een efficiënte, 
snelle en degelijke uitoefening 
van de wetgevende taak Dege
lijk is het werk van de regering 
alleszins niet Integendeel heeft 
de ploeg Martens met de vele 
volmachtbesluiten bijgedragen 
tot een degeneratie van de wet
gevende beschaving. Het geheel 

van de volmachtbesluiten is ge
worden tot een dicht struikge
was, een chaos waarin niemand 
zijn weg vindt Niet één Vlaming 
of Waal loopt er rond die een 
overzichtelijke en globale kijk 
heeft op die chaos. Een ander 
bezwaar van mijn fraktie is meer 
van inhoudelijke aard. De vele 
besluiten die de regering getrof
fen heeft zouden best in een 
„blauw" staatsblad gepubliceerd 
worden. Zo zwaar zijn zij gete
kend met een liberale stempel, 
gaande van a-sociaal tot anti
sociaal. En tot slot mag niet ver
geten worden dat die besluiten 
een prachtig instrument vormen 
voor het huidige „unitaire réveil". 
Er is immers geen kontrole op, 
zodat des te gemakkelijker op 
terreinen zoals de ekonomische 
expansie, de klok in de richting 
van het éne België kan terugge
draaid worden." 

Voor Frans Baert staat het dus 
vast dat het Parlement best de 
wetgevende opdracht aankan. Als 
voorbeeld verwijst hij daarbij naar 
de debatten over tema's die onder 
„Justitie" kunnen gekatalogeerd 
worden en die hem als jurist dus 
ook nauw aan het hart liggen. Die 
debatten staan vrijwel steeds op 
een zeer hoog peil, zijn vinnig en 
diepgaand en leiden tot degelijke 
wetgeving. 

Dat betekent evenwel niet dat er 
met moet gesleuteld worden aan 
de werking van de parlementaire 
instellingen: „Het bureau van de 
Kamer heeft zich voorgenomen 
hieromtrent een bezinningsdag 
te organizeren. Konkreet nu, er 
zou bij voorbeeld kunnen ge
dacht worden aan een wijziging 
van de samenstelling van het 
parlement Daarbij doel ik op het 
invoeren van een leeftijdsgrens 
en aan de afschaffing van de 
kumuls. Daarnaast zijn er een 
aantal aanpassingen mogelijk 
die de werking zelf betreffen, 
zoals de gelijkheid van wetsont
werpen en wetsvoorstellen ten 
aanzien van de behandeling er
van, een betere uitrusting van de 
voorlichtings-, opzoekings- en 
dokumentatiediensten en een va-
lorizering van het werk in de 
kommissies. Essentieel evenwel 
is dat het parlement meer verant
woordelijkheid krijgt en op
neemt." 

In dat verband gaat Frans Baert 
evenmin het probleem van de in
flatie van instellingen uit de weg. 
„Vergaderingen in Kamer of Se
naat en tegelijkertijd in de 
Vlaamse Raad zijn van het goede 
inderdaad te veel. Bovendien 

heeft het een nefaste uitwerking 
op de werking zelf van de instel
lingen en tevens op de uitbouw 
van de Vlaamse autonomie door 
de Vlaamse Raad. De tendens 
naar Vlaamse zelfstandigheid 
wordt er in belangrijke mate door 
afgeremd. Er moet een dringende 
scheiding komen tussen de be
manning van de Vlaamse Raad 
en die van het centrale parle
ment" 
Vanaf september wordt het dus 
menens in het Belgische parie-
ment- rijksmiddelenbegroting, vol
machten en niet in het minst de af
werking van de staatshervorming 
met als hoofdschotel het statuut 
voor Brussel In dat verband gaat 
de VU-fraktievoorzitter helemaal 
niet akkoord met de bemerking 
van eerste minister Martens dat 
het parlement dat maar moet aan
pakken: „Dat het parlement meer 
verantwoordelijkheid moet ne
men is één, maar wat Brussel 
betreft is het nu juist de regering 
die ftet initiatief moet nemen. Het 
is in de Kamer haast onmogelijk 
om, met het oog op de vereiste 
tweederde meerderheid, alle te
genstellingen op dit terrein te 
overbruggen. In deze problema
tiek moet nu eens de regering 
wél haar verantwoordelijkheid 
opnemen, in samenwerking uiter
aard met het parlement In 1980, 
bij het tot stand komen van deze 
staatshervorming, heeft Martens 
toch niet anders gehandeld. 
Brussel heeft hij evenwel links 
laten liggen, met alle gevolgen 
vandien wat de Vlaamse aanwe
zigheid en Vlaams medezeggen
schap betreft" 

P-Sprokkels 
• Zowel in de Kamer als in de 
Senaat werd tijdens de voorbije 
week een aanvang gemaakt met 
de bespreking van de tiegrotingen 
voor 1982. Kamerlid Jan Caudron 
omschreef deze bedoening tij
dens zijn tussenkomst als „mos
terd na de maaltijd". 
Nieuwsgierig peilde senator Frans 
Van der Eist naar de stand van za
ken van de begrotingen voor 
1983. Volgens begrotingsminister 
Mays tadt zou de regering hemel 
en aarde verzetten om nog vóór 
Kerstmis een aantal begrotingen 
in te dienen. Wanneer de VU-
fraktievoorzitter echter aandrong 
op een konkreet tijdschema, krab
belde de minister terug: „Ik wil 
geen datum vooropstellen, die we 
misschien niet kunnen naleven". 
• BIJ de bespreking van de be
groting van Openbare Werken he
kelde kamerlid Joos Somers de 
koppigheid van de minister die 
weigert rekening te houden met 
de kosten-batenanalyse voor de 
wegen en de waterwegen. Moet 
het nog gezegd dat deze koppig

heid toegeschreven moet worden 
aan het feit dat de studie een 
volledige prioriteit geeft aan de 
Vlaamse projekten? Tevens kloeg 
het kamerlid, meer algemeen, de 
zware benadeling van Vlaanderen 
in de sektor openbare werken 
aan. 

• Naar aanleiding van de begro
ting van Middenstand wees Jan 
Caudron erop dat de regering er 
niet in geslaagd is een gunstige at
mosfeer te creëren waarin de VU-
slogan „Het moet de moeite waard 
blijven te werken, te sparen en te 
ondernemen" opnieuw realiteit 
wordt 

Zijn kollega Oktaaf Meyntjens 
ging nader in op de distributiesek-
tor en meer bepaald op het steeds 
groeiend alternatief distributieka
naal. In dat verband waarschuwde 
hij ervoor dat een verdere ontwik
keling ervan de belangen en de 
leefbaarheid van de officiële sek
tor niet op een oneerlijke wijze in 
het gedrang mag brengen. 

• Ten slotte behandelde de 
volksvertegenwoordiging de be
groting van Financiën. Kamerlid 
Willy Desaeyere bleef daarbij stil
staan bij de vraagstelling of het de
partement wel op een efficiënte 
wijze tieheerd wordt Samen met 
Gemeenschapsminister Schiltz 
geraakte hij in een vinnige diskus-
s/e met minister De Clercq. De 
aanleiding daartoe was dat geen 
enkel ambtenaar van het departe
ment van financiën het aange
durfd heeft zich naar het kabinet 
van financiën en begroting van de 
Vlaamse regering te laten deta
cheren. 

• In de Senaat stond de begro
ting van Binnenlandse Zaken op 
de agenda. Naar aanleiding daar
van bracht senator Walter Luyten 
de aanwijzing van de VU-kandida-
tenlijst in Boutersem ter sprake. 
Volgens hem zou dit helemaal met 
stroken met een ruime interpreta
tie van de kieswetgeving. Minister • 
Nothomb beloofde een onder
zoek 

• Zijn kollega Rob Vandezande 
bracht een overzicht van de taal-
kaders in de centrale diensten: in 
heel wat diensten bestaan deze 
nog steeds niet, terwijl ze in ande
re gewoon een lachertje zijn Ver
volgens ontleedde hij de verdeling 
van de gelden van het Gemeente
fonds: Vlaanderen krijgt slechts 
52,54 t.h„ Wallonië 39,35 en Brus
sel 8,11. Netjes omgerekend zou 
dit tietekenen dat een Vlaming 
5.417 fr uit het Gemeentefonds 
ontvangt en een Waal 7.108. 

• De tiegroting van de dotaties 
aan de Gemeenschappen en de 
Gewesten voor 1982 bedraagt 
nauwelijks 93 miljard. Niet alleen is 
dit, aldus senator Bob Maes, een 
mager beestje ten opzichte van 
het geheel van de rijksmiddelen 
(zowat 1200 miljard fr.), maar bo
vendien wordt Vlaanderen omwil
le van de verdeelsleutels flagrant 
onrechtvaardig behandeld 

• Zoals de meeste VU-woord-
voerders stelde ook Walter Pee
lers een bespreking ten gronde 
van de pensioensektor in het 
vooruitzicht bij de begroting voor 
1983 Toch vestigde hij nu reeds 
de aandacht van de minister op 
het probleem van de gepensio
neerden die nog een aktiviteit uit
oefenen. Vanuit psychologisch, 
sociaal en medisch standpunt is 
het met aangewezen ineens van 
een volledige beroepsaktiviteit 
over te stappen naar volledige 
vrije tijd Gepensioneerden die 
deze stap zinvol willen overbrug
gen, mogen niet gestraft worden 
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Deze bon uUknippen en aan uw verkoper afgeven 

ZONDER UW BON KUNT U NIET GENIETEN 

Geldig tot 14-12-82 
DEZE WAARDEBC IS NIET GELDIG MET EVENTUEEL ANDERE WAARDEBONS 
OOK NIET GELDIG JP PROMOTIE OF MISTER , M KOSTUUMS 
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MISSCHD 
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IJK NEEMT U GRATIS DEEL AAN DE 
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van 1 september tot 15 december 1982 

GROOTSE JUBILEUMWEDSTRIJD 
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 ! : ^ ^ 
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12 4i^ Reportage 

Raf Verhulst, 
Dr. Jekyll 

van de 

Vlaamse letteren 
Raf Verhuist! 
De Dr. Jekyll van de Vlaamse letteren. Zijn Mister 
Hyde wordt nog steeds gebrandmerkt en ge
schandvlekt omdat Verhulst een „aktivistische" 
loopbaan opbouwde. Hij was langs de ene kant 
Vlaams aktivist en dat heeft hij met levenslange 
verbanning in het buitenland moeten bekopen. 
Langs de andere kant was hij eveneens levenslang 
veroordeeld tot het schrijven van „pulpliteratuur". 
En al is het voor deze gelegenheid vooral de schrij
ver die ons boeit, toch kunnen wij niet voorbij aan 
het feit dat het drama van Verhulsts carrière zowel 
op politiek vlak als in de literatuur op een haast dia
bolische wijze rneengestrengeld bleef. Het lot was 
in die zin slechts barmhartig dat Verhulst op 16 
maart 1941 door de Duitse bezetter de Rembrandt-
prijs toegekend kreeg, waardoor hij — sedert lang 
— weer eens naar Antwerpen mocht Hij stierf en
kele dagen later (op 24 maart) bij zijn terugkeer 
naar Duitsland. Hij maakte dus alleen de glorietijd 
van het Derde Rijk mee, wat hem ongetwijfeld na de 
bevrijding tegen nieuwe sarkasmen, aanvallen en 
miserie gespaard heeft. En dat allemaal omdat hij 
vaderlandslievend was en te grootse, te vooropge
zette en mogelijk zelfs te radikale veranderingen 
voor Vlaanderen poneerde tijdens de eerste we
reldoorlog. Wij herhalen het, het gaat hier niet over 
Verhulsts politiek engagement en strijd. Laat ons 
vandaag alleen de pulpschrijver toelichten. Wat op 
zich reeds een hele heksentoer betekent! 

Rafael Verhulst werd op 7 februari 
1866 te Wommelgem geboren Hij 
volgde middelbaar onderwijs aan 
het kollege te Hoogstraten en bij 
de jezuïeten te Antwerpen Zijn 
studies in de geneeskunde zou hij 
nooit voltooien maar daarentegen 
snel afwijken naar de journalistiek 
Van 1888 tot 1895 bleef hij ver
bonden bij „Het Laatste Nieuws" 
In 1901 begon hij met de oprich
ting van een weekblad „Uilenspie
gel" t>edoeld als een satinsch 
weekblad in de stijl van het Engel
se „Punch" In 1902 werd hij hulp-
archivans van het Antwerpse 
Stadsarchief en drie jaar later 
hulpbibliotekans van de Stadsbi-
blioteek Van 1907 tot 1915 was hij 
leraar in de Nederlandse letterkun
de en metnek aan het Kon 
Vlaams Conservatonum 

Aktivist 
Najaar 1914 stichtte hij het dag
blad „Antwerpsche Tijdingen" en 
in juni 1915 werd hij medewerker, 
nadien hoofdredakteur, van het 
dagblad „Het Vlaamsche Nieuws", 
de spreekbuis van het Vlaams 
aktivisme Dat werd hem allemaal 
niet in dank afgenomen want na 
de wapenstilstand werd hij bij ver
stek ter dood veroordeeld en leef
de van toen af in ballingschap, 
eerst in Nederland, nadien in 
Duitsland Dat zette geen domper 

op zijn „aktiviteiten" want hij werd 
lektor voor de Nederlandse Taal 
en Letterkunde aan de universiteit 
te Gottingen, richtte in 1924 een 
tijdschnft op, „De Klare Daad", en 
publiceerde onder tal van pseudo
niemen in Vlaamse weekbladen In 
1938 verscheen zijn roman „Jan 
Coucke en Pieter Goethals" en dit 
werk was het dat hem de Rem-
brandt-pnjs opleverde 

Wat WIJ hierboven summier aanha
len IS slechts een fragment van 
Verhulsts litteraire oogst Wie zich 
buigt over zijn omvangnjk oeuvre 
stelt vast dat Raf Verhulst een 
buitengewoon veelzijdig schnjver 
was en dat de „politieke" vlag 
slechts een halve lading dekt Ver
hulst was met alleen feuilletonist, 
maar ook een dramaturg, roman
cier, dichter en pamflettist Meer 
zelfs, hij was in het begin van zijn 
carnère een gevierd auteur, die in 
1904 voor „De Nazarener", een 
tragedie in vijf bednjven, de drie
jaarlijkse Staatspnjs voor dramati
sche literatuur ontving, een presta
tie die hij in 1911 nog eens her
haalde met „Semim's kinderen" 

Tot 1914 bv schreef hij ontelbare 
libretto's op muziek gezet door 
respektievelijk Emiel Wambach, L 
Mortelmans, Franz Uitenhoven en 
August De Boeck Zo had hij met 
de uitgever van „Semim's Kinde
ren", van Dishoeck, te Bussum, 

een plan opgevat om trapsgewijs 
historische drama's te leveren die 
eeuw na eeuw Vlaanderens groot
heid zouden illustreren („De To
renbouwers" handelde over de 
15de eeuw, „De Brandstapel" over 
de 16de, „Rubens" over de 17de 
eeuw, enz) Bij de pjundenng van 
Verhulsts huis te Kapellen (de 
juiste datum konden wij met ach
terhalen) werden de manusknpten 
echter vernietigd en vond men 
slechts enkele blaadjes weer in de 
straatgoot Deze informatie pikten 
WIJ uit het enige boekje dat ooit 
aan Verhulst gewijd werd, nl het 
werk dat zijn schoonzoon Leo 
Delfos in 1966 publiceerde onder 
de titel „Raf Verhulst (1866-1942), 
een dichter in dienst van zijn volk" 
Want ook dat dient gezegd er 
bestaat geen enkele komplete bi
bliografie over zijn oeuvre, geen 
enkele volledige studie of verhan
deling Het IS gewoon een schan
de 

Heeft men nog een relatief kom
pleet overzicht en inzicht van Ver
hulst pamflettaire geschnften en 
literaire werken, en zijn vele pseu
doniemen (Jan Terzake, ST Rij
der, Antorf, Lukas, Peerken) toch 
blijft het uiterst moeilijk zijn popu
lair proza te situeren Slechts de 
magische namen van zijn twee 
meest bekende figuren hebben 
nog weerklank, en dat zijn „Robert 
en Bertrand"' 

Robert en Bertrand (rechts) als wekelijkse aflevering door Koen 
Ravestein en (links) zoals Willy Vandersteen hen thans ziet 
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Reportage mi 13 

„Ik liet Robert en Bertrand te Oostende 
naar Amerika inschepen om er zonder 
bloedvergieten van af te komen". 
Al hetgeen wij nu vertellen dient 
echter onder het grootste voorbe
houd neergeschreven te worden. 
Er is te weinig geweten over Ver-
hulsts pulpproza om het met ze
kerheid te verkondigen. Wel we
ten we met zekerheid dat Raf 
Verhulst een boeiend en over-
moeibaar verteller was die zich als 
een weergaloos feuilletonist ont
popte van het begin af van zijn 
loopbaan. Wij hebben echter nog 
steeds niet kunnen achterhalen 
wanneer zijn eerste feuilleton ver
scheen. Mogelijk was dit reeds in 
zijn studententijd maar hoe dan 
ook, zijn mengelwerken versche
nen eerst bij „Het Laatste Nieuws", 
in de tijd van Vader Hoste (die zelf 
literaire ambities koesterde en 
vaak op Verhulst steunde om er 
iets van terecht te brengen). Was 
hij in 1888 tot de redaktie van die 
Brusselse krant toegetreden, een 
jaar later bleef hij als enig redaktie-
lid over, Hoste was niet alleen de 
eigenaar van de krant maar ook 
een hoofdopsteller. Mogelijk was 
het ook diens invloed die Verhulst 
er toe aanzette zijn talent als kro-
nieker en als sensatiezoeker bot 
te vieren in feuilletons. Naar Del
fos beweert is het Verhulst die zijn 
baas voorstelde een vervolgro-
man die zou boeien én lezers 
winnen te pennen. In die tijd waren 
de kranten nog saaie bedoenin
gen, zonder foto's en strips, met 
weinig illustraties en erg beperkt 
van omvang (meestal slechts 4 
pagina's). Een belangrijk onder
deel van de krant vormde het 
dagelijks feuilleton. Dumas, Con
science, Ponson du Terrail, Euge
ne Sue, Paul Féval en Xavier de 
Montépin waren de grote leveran
ciers van die werken. Hun naam 
en hun aanwezigheid konden een 
blad inderdaad de hoogte intrek
ken wat oplage betrof. 
Met zekerheid weten wij dat Ver
hulst een feuilleton „Jack The Rip
per" leverde in 1892; van sensatie 
gesproken! Maar wanneer en hoe 
„Robert en Bertrand" ontstaan is is 
moeilijker te achterhalen. 

Ro-ber-trand... 
We hernemen hier nogmaals de 
termen van Delfos: zijn helden 
ontleende Verhulst aan een Duit
se klucht die toen in de Vlaamse 
schouwburg te Brussel opge
voerd werd. Eén der toneelspelers 
vertelde hem van het stuk en dit 
was voldoende om de auteur op 
dreef te brengen. Robert en Ber
trand o f de lustige vagebonden, zo 
luidde de titel van dit mengelwerk 
dat nu in aflevenngen onder de 
naam „Koen Ravestein" begon te 
verschijnen; een pseudoniem dat 
tevens op zijn eigen naam (RAf 
VErhulst) zinspeelde en op de 
vermetelheid van de beginneling. 
Net zoals hij opteerde voor de 
toen nog recent in het geheugen 
liggende daden van „Jack The 
Ripper", zo koos hij met „Robert 
en Bertrand" twee uiterst beruch
te en bekende figuren uit, wiens 
wansmakelijke daden blijkbaar 
een goed deel van Europa ge
boeid hadden. Robert was name
lijk Robert Macaire, een boevenlei-
der, die heel wat op zijn kerfstok 
ha,d, wijl Bertrand een veel minder 
interessante figuur was, een hand
langer die zijn baas wellicht een 
hak wou zetten. Aan Macaire is de 
naam verbonden van L'auberge 
rouge, de befaamde herberg waar 
de reizigers leeggeschud werden, 
zoniet ad patres gezonden. De 
juridische episodes brachten heel 

Frankrijk in beroering met de nodi
ge weerslag onder vorm van feuil
letons, toneelstukken, ja zelfs 
films. 

Van die oorspronkelijk weinig aan
lokkelijke figuren maakte Verhulst 
sympatieke vagebonden, waaraan 
een soort Robin Hood-sfeer ver
bonden werd. Robert en Bertrand 
plunderen zo mogelijk de rijken, 
deelden uit aan de armen, enz. 
Dat feuilleton kende een sukses 
waarvan Verhulst jarenlang de ge
vangene bleef. Zegt hij zelf: „'f 
Sukses was geweldig! De oplage 
van 6.000 — van de krant Het 
Laatste Nieuws — vloog in de 
hoogte. 10.000! 20.000!... ja tot 
30.000. Na meer dan drie maan
den, zo rond het honderdste ver
volg, had Ik er genoeg van. Ge
woonlijk kribbelde ik het vervolg in 
de namiddag terwijl de drukproe
ven al werden aangedragen. Maar 
dat was een drukkende karwei, 
een druk van regelmatige dwang. 
Kort, ik had er genoeg van. Toen ik 
met het nieuws kwam dat ik er een 
slot wou aan maken, kreeg Hoste 
bijna een beroerte. Hij deed al 
wilder of ik een toeleg op zijn 
leven had beraamd. Ik ben dan 
voortgegaan tot het 200ste ver
volg... 300ste vervolg... Ergens tus
sen het vier- of vijfhonderdste is 
het slot gekomen, en dan nog met 
ruzie. En ik mocht ze vooral niet la
ten dood gaan, niet alleen Robert 
niet, Bertrand niet, maar niemand 
van heel de bende! Ik heb ze dan 
allemaal op een boot te Oostende 
laten inschepen en naar Amerika 
vertrekken, 't Was het enige mid
del om er fatsoenlijk en zonder 
bloedvergieten van af te komen". 
„Robert en Bertrand" verschenen 
ook in fascicules die nadien kon
den worden ingebonden. Hier is 
het dat de moeilijkheid opduikt. 
Persoonlijk kennen wij niet minder 
dan drie versies van Robert en 
Bertrand, alle drie verschillend! 
Een begint in Antwerpen, een an
der te Brussel... Wat is de originele 
tekst? Bovendien bestaat er van 
Robert en Bertrand een Franse — 
en verschillende! — versie waar
van sommigen beweren dat het de 
originele tekst zou zijn. Maar om 
welke reden dan? Akkoord, Ver
hulst was tweetalig opgevoed en 
heeft ook in het Frans geschreven 
maar of hij juist in die taal met Ro
bert en Bertrand ging debuteren is 
toch twijfelachtig. Zeker is ook dat 
Hoste die reeks herdrukte en 
bleef herdrukken. Dat merk je bv. 
aan het geleidelijk aan moderner 
worden van de illustraties der fas
cicules, maar hoeveel verhalen, 
hoeveel episodes Verhulst juist 
schreef is waarschijnlijk niet meer 
te achterhalen. De mogelijkheid 
bestaat ook dat Verhulst die tek
sten zelf herschreven heeft! Ver
hulst was nu eenmaal een veel
schrijver en naast „Robert en Ber
trand", of beter gezegd na dat 
feuilleton, heeft hij er nog vele 
anderen gepleegd. 

Broodschrijver... 
In zijn glorietijd werkte Verhulst 
naar het zeggen van zijn vrienden 
aan drie-vier romans tegelijk, zoda
nig dat hij verplicht werd, net als 
andere feuilletonisten, zijn „hel
den" op kaart te zetten om ze 
uiteen te kunnen houden. Van 
1899 tot 1902 werkte hij aan „De 
heldenstrijd der Transvaalse boe
ren", een kroniek van het Zuidafri-
kaanse volk heel de 19de eeuw 
door. In die jaren publiceerde Nj 
ook in het Frans de vervolgroman 

„Pierre et Gavroche", over de toen 
nog vrij recente gebeurtenissen te 
Parijs ten tijde van de Commune... 
Is het niet merkwaardig dat hij 
telkens weer vrijheidshelden (wat 
zijn Robert en Bertrand anders 
dan in de eerste plaats vrije men
sen?) ten tonele voert? 

Maar dat dit om den brode nood
zakelijk geworden schrijver zwaar 
doordrukte werd allengs duidelij
ker. 

In december 1926 schreef hij: „Op 
mij rust een noodlot Altijd op
nieuw moet ik in de broodschrijve
rij vervallen... En binnen een paar 
maanden wordt ik 61 jaar!". 

Drie maanden later nog: „Ik heb 
dringend tien afleveringen te krib
belen en als het middag is — ik 
begin om vier, vijf uur 's morgens 
— ben ik bek-af en kan nog geen 
krant lezen". Om welke feuilletons 
het gaat weet geen kat met zeker
heid te zeggen. Sommigen bewe
ren dat hij de hand had in de 
„Buffalo Bill" fasciculesreeks. Del
fos zelf beweert dat het gaat om 
„Wie is de dader?" (een reeks die 
rond 1920 verscheen maar moge
lijk gaat het hier om de reeks „Wie 
is de misdadiger?" die in 1922 
startte.) Het werk van Verhulst 
laat inderdaad veel vragen rijzen! 

Maar immer en altijd bleef die 
schepping van Robert en Bertrand 
de stempel drukken. 

Zodanig dat die andere Antwerp
se volksauteur, Willy Vandersteen, 
danig onder de indruk van deze 
lektuur uit zijn jeugdjaren, er in 
1972 voor „De Standaard" een 
eigen kreatie van maken zal; een 
wondermooie strip die tot op he

den nog steeds het beste blijft van 
zijn huidige produktie. 
Zodanig nog dat in de jaren zestig 
een vervolg verscheen op daden 
en wedervaren van Robert en 
Bertrand, ditmaal gepend door 
Auctor. Het merkwaardige Is ech
ter dat „Robert en Bertrand" van 
Verhulst mits een lichte aanpas
sing, hedendaags nog best te prul-
men valt Het zou volstaan om een 
uitgever te vinden die het aandurft 
deze turf weer te brengen. Hij zou 
er zonder twijfel nog een goed 
besmeerde boterham aan over
houden, net zoals de Vlaamse 
televisie daar een prachtfeuilleton 
van zou kunnen maken. Maar ach, 
durf is iets dat in Vlaanderen vaak 
moeilijk te vinden is... Van Raf 
Verhulst is momenteel niets meer 
te verkrijgen. Zijn postuum gepu
bliceerde „De jeugd van Tijl Uilen
spiegel" kan men antikwarisch nog 
wel op de kop tikken. Een eksem-
plaar van Robert en Bertrand vin
den is een ander paar mouwen. 

Ko Thurn 

Vlaamse pulp is geen verioren proza (3) 
In de reeks Vlaamse pulp is geen verloren proza belichtte onze medewerker Ko Turn 
deze week de aktivist en veelschrijver Raf Verhulst Eerder kwamen reeds Abraham-
Hans en Ivanov aan de beurt In een volgend schuifke (deel 4) zullen onze lezers kennis 
maken met de man die zijn volk weetlustig maakte, JOS V a n Ü m b e r g e n . 
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14 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

23 OKTOBER 

BRT 1 
HOOOpenschool - 1600Woes-
tijndu(vels (film) — 1805 Het 
veenmystene (fJ — 1830 Harold 
Uoyd - 1855 Dit leuke land (re
gionaal weuws) — 1945 Nieuws 
— 2010 Matches, een hedjestoto 
- 2120 TV-touche - 2145 
Vreemden moeder en dochter (tv-
film) — 2315 Nieuws 

NED. 1 

1858 Nieuws - 1910 De klokke-
luider van de Notre Dame (televi
siefilm) — 2050 Kieskeung — 
21 37 Nieuws — 21 55 Tros Sport / 
Studio Sport — 2320 Nieuws -
2325 De dag dat de wereld instort
te (televisiefilm) 

NED. 2 

1835 Sesamstraat - 1857 De 
mini-bios — 1915 Babbelonie — 
2000 Nieuws - 2028 Mies -
21 30 Dallas ( f ) - 2220 Televizier 
magazine — 23 00 De toestand in 
de wereld — 2305 Sportpanora-
ma - 2335 Nieuws - 2345 
Studio sport extra 

RTB 1 

1930 Nieuws — 1955 Operation 
4881 00 - 21 00 Nul nest parfait 
(tv-film) — 2155 Operation 
488100 - 2245 Nieuws 

F 1 

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

2000 Nieuws - 2035 Champs-
Elysees - 21 50 Deuil en 24 heu-
res (fJ — 2250 Jazzmuziek — 
2320 Nieuws 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws - 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 On sort ce soir - 2235 
Nieuws — 23 05 Prelude a la nuit 
(Gneg) 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Einer wird 
gewinnen (kwis) — 22 00 Nieuws 
- 2220 Das war Roy Bean (film) 
— 2355 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Die Paw-
laks (dok) - 2015 Uber den 
Dachem von Nizza (film) — 21 55 
Nieuws — 2200 Das aktuelle 
sport-studio - 2315 W K kunst-
turnen — 2345 Der Kommissar 
(fJ ^ 0 4 5 Nieuvtfs 

D3 
19 55 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 De komponist 
Charles Ives - 21 15 Vor 40 jah-
ren — 2140 Schwarzer Sturm 
(film) - 2330Rockpalast(Gruppo 
Sportivo) — 030 Nieuws 

LUX 
2000 Les tétes brülees (fJ -
21 00 Le couple ideal (tv-film) -
22 30 La malle de singapour (film) 

Zondag 
24 OKTOBER 

BRT 

11 00 Konf rontatie - 12 00 
Nieuwsoverzicht voor gehoorge
stoorden — 1230 Voor boer en 
tumder (Open school) — 1400 

Promenadekoncert — 1440 Han
del en wandel (Open school) — 
1510 Het meisje met de mooiste 
ogen (film) - 1630 Wereldbeker 
turnen in Zagreb — 1810 Voetbal
uitslagen — 1815 Simon in het 
land van de knjttekeningen ( f ) — 
1820 Van pool tot evenaar (kwis) 
- 1945 Nieuws - 2000 Sport
weekend — 20 30 Made in Vlaan
deren cello en contrabas (televi
siefilm) — 21 30 Mezza musica — 
2230 Nieuws 

NED. 1 

1900 Nieuws - 1905 Mr Merlin 
( f ) - 1930 Countdown - 2010 
Dynastt (fJ - 21 00 Not the nine 
o'clock news (satinsche show) — 
21 15 Veronica's strandmotorrace 
in Scheveningen — 21 40 Duidelijk 
z o ' i - 2310 Agenda - 2315 
Nieuws 

NED. 2 

16 00 Nieuws - 16 05 De huilende 
baby — 1640 Avro's toppop — 
1725 Studio sport extra — 1800 
Sprekershoek — 1815 Sesam
straat — 18 30 De tweede natuur 
- 1900 Studio sport - 2000 
Nieuws — 2010 Panoramiek —. 
2045 Kabaret NAR - 21 40 Spie
gel aan de wand (tv-spel) — 22 35 
De verbeelding — 2325 Nieuws 

RTB 

1930 Nieuws - 2000 Operation 
4881 00 - 2045 Jules et Juju (tv-
film) - 21 50 Operation 4881 00 
— 2330 Nieuws 

F 1 

2000 Nieuws — 2035 Mozart 
(dok j — 2205 Good morning 
world — 2305 Reins feux — 
2325 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws — 2035 Bourvil, un 
eclat de rire (vanete) — 21 35 Loin 
de Seoul (dokJ — 2230 Koncert 
- 2300 Nieuws 

F 3 
20 00 Bizarre, bizarre (verhalen) — 
2030 A la recherche du temps 
present (dokJ — 21 25 Hollywood 
USA (John Huston) - 21 50 Kor
te Franse films — 2230 Liliom 
(film) - 010 Prelude a la nuit 
(Jacques Offenbach) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Europa 
unterm Hakenkreuz (dok) — 
2100 Hundert Meisterwerke — 
21 10 Elektra — 2310 Nieuws -
2315 Schlagzeilen perskntiek — 
23 30 Der Dalai Lama soil zuruck-
kommen — 015 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1910 Bonner 
Perspektiven — 1930 Stroom uit 
zand en zon — 2015 Eine Frau 
bleibt eine Frau ( f ) - 2145 
Nieuws — 2200 Liedercircus — 
2340 Nieuws 

D 3 
19 55 Gewestelijk nieuws - 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Stadt zwischen 
den Weiten — 21 00 Auslandsstu-
dio — 21 45 Ich stelle mich — 
2315 Nieuws 

LUX. 

1930 Filmnieuws - 2000 Qu\ncy 
(fJ - 21 00 L'Arbre aux sabots 
(film) 

poggerrpohl 
keukens 

K u c h e n - Z e n t r u m 
Be lg ié le i 66, 
2000 A n t w e r p e n 
Tel 0 3 1 - 3 0 0 7 7 2 

Maandag 
25 OKTOBER 

BRT 1 
14 00 Schooltelevisie - 1805 Se
samstraat — 1820 Klem, klem 
kleutertje — 1835 Take it easy 
(open school) — 19 00 De schuch
tere draak (film) — 1917 Uitzen
ding door derden — 19 45 Nieuws 
- 2015 Een stukje hemel (tv-film) 
- 21 15 Sportshow - 2200 
Made m Belgium (Vestirama '82) 
- 2240 Nieuws - 2250 Handel 
en wandel (open school) 

NED 1 
1858 Nieuws - 1910 Topkapi 
(film) - 21 10 Praten m 't Voorhuis 
over — 21 37 Nieuws — 21 55 
Rondom tien (diskussieprogram-
ma) - 2250 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1857 Maja de 
bij — 19 25 De verborgen vallei (f J 
— 2000 Nieuws - 2028 Terug
keer naar Bndeshead ( f ) — 21 25 
Brandpunt m de markt — 2215 
Manjke en Sieto Hoving 25 jaar in 
kabaret — 2250 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws - 1935 Oppenhei-
mer, la naissance de la bombe 
atomique (film) — 2250 Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws - 2035 Gezond-
heidsmagazine — 21 35 L'Homme 
orchestre (film) — 2300 Nieuws 

A 2 
1910 D'Accord pas d'accord — 
19 20 Gewestelijk oieuws - 1945 
Le theatre de Bouvard — 2000 
Nieuws — 2035 Apprends-moi 
Celine (toneel) — 2215 Nieuws 
— 2220 Des villes (dokJ Wenen 
— 2310 Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws - 19 40 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 Les vieux de la vieille (film) 
— 2200 Nieuws - 2230 Thalas-
s a — 2300 Musi-club (Passion 
pour Verdi) (tot 2350) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Roots ( f ) 
— 21 15 Alltag in Asien (dok) -
21 45 Fast wie im richtigen Leben 
(humor) — 22 30 Tagesthemen — 
2300 Das Dorf an der Grenze (tv-
spel) — 030 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws — 1930 Na so was' 
(ontspanning) — 2015 Kinder Kin
der — 2100 Heute-journal — 
21 20 Ungleicher Lohn (tv-film) -
2250 Zeugen des Jahrhunderts 
— 005 Nieuws 

D 3 
1945 Gewestelijk nieuws - 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Montagabend im 
Dritten (dok) - 21 45 Fernseh-
spiel des Monats 

LUX 
2000 Dróles de dames ( f ) — 
2100 Scnjpules ( f ) 

Dinsdag 
26 OKTOBER ] 

BRT 1 
14 00 Schooltelevisie - 180 Si
mon in het land van de knjttekenin
gen - 1805 De Smurfen - 1825 
The Sadnna project (Open school) 
— 1857 Uitzending voor derden 
- 1945 Nieuws - 2015 IQ 
(kwis) - 2045 Videofoon -
21 10 Verover de aarde (Eurovisie 
grenzenloos technisch) — 2200 

Aktie openbaar vervoer — 22 30 
Nieuws 

BRT 2 

2015 Nieuws uit Algerie (film) — 
21 55 Koncert in de dom van Or-
vieto 

NED. 1 

18 58 Nieuws — 19 00 D'r kan nog 
meer bij - 1915 De Waltons ( f ) 
— 2005 Het ontstaan van Israel 
(dok) - 2040 Tijdsem - 21 10 
Koorzang in Den Haag — 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag - 2210 Op zicht (kunst
mag) - 2225 Beeldspraak (Het 
eind = zoek) — 2320 Nieuws 

NED. 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 18 57 Mickey en 
Donald - 1920 Hi de Hii ( f ) -
2000 Nieuws - 2028 Diamanten 
( f ) - 2210 Tros aktua tv - 22 40 
Falcon crest ( f ) — 23 35 Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws - 19 55 Shogun ( f ) 
- 2055 Minute papillen - 21 55 
Grace a la musique (Vivaldi) — 
2245 Nieuws 

F 1 

2000 Nieuws - 2030 D'accord, 
pas d'accord — 20 35 L'odyssee 
sous-marine du commandant 
Cousteau (dok) — 21 35 Les con
certs en Chine — 2250 Balie de 
match - 2320 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 2030 D'accord 
pas d'accord — 2040 Mon amie 
Flicka — 2210 Mardi cinema — 
2315 Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionale programma's — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2035 Parole donnee - 2130 
L'empremte des geants — 2345 
Nieuws — 015 Prelude a la nuit 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 C 
rasani — 21 00 Panoram, 
Dallas ( f ) - 2230 Tag« 
- 2300 New York mar 
2320 Lieder & Leute 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 I 
chen Marion — 21 00 H 
nal - 21 20 „Den hatte 
erschossen" (reportage) 

D 3 
1945 Gewestelijk nieuws 
Nieuws - 2015 Kultur 
senschaft — 2100 Ins 
Tanz (show) — 21 45 N 
- 2230 Nachtschalter 

LUX. 

2000 L'lle fantastique(f) 
Le distrait (film) 

Z A T E R D A G (23 ok tobe r ) - Ge lukk ig is uit het 
pakke t van het n ieuwe se izoen he t sat insch magazine 
TV-Touché niet weggeva l len O f he t wegb l i j ven van 
Mar t i n D e J o n g h e gepast opgevangen zal w o r d e n bli jft 
voor lop ig een o p e n vraag (BRT 1) In de weekend f i lm 
van vanavond Vreemden moeder en dochter (St ran
ge rs the s to ry o f a mo the r and a daugh te r ) spe len t w e e 
f i lmgodinnen d e hoo fd ro l Be t te Oav is en ( j e n a Row
lands V o o r haar rol in deze f i lm als een s jagnjn ige 
w e d u w e k reeg Be t te Dav is een E m m y A w a r d Een ver
b i t te rde w e d u w e leeft s inds d e d o o d van haar echtge
noo t in een ver la ten v issersdorp O p e e n dag k o m t haar 
doch te r Abigai l (Gena Rowlands) v o o r het eers t s inds 
20 jaar opn ieuw o p bezoek bi j haar moede r Z e wil 
p robe ren een verzoen ing to t s tand te b rengen 
(BRT 1) — D e Tros ( N e d 1) 'zet t w e e merkwaard ige 
p roduk t ies o p het p rog ramma d e tv-f i lm De klokkenlui
der van de Notre Dame (The Hunchback o f No t re 
D a m e ) naar d e roman van V ic to r H u g o en als laatavond-
fi lm de tv-f i lm De dag dat de wereld instortte (The day 
the bubb le burs t ) V i c to r Hugo 's w e r k is een gel iefd 
f i lmonderwerp A l in 1923 w a s er een s t o m m e f i lmversie 
met Lon Chaney als de geboche lde Quas imodo Char
les Laughton gaf o p opva l lende w i jze gestal te aan het 
rare w e z e n (1939) en in d e tv-vers ie van vanavond is 
het A n t h o n y Hopk ins d ie Quas imodo ver to lk t Naast 
hem speel t De rek Jacobi , b e k e n d uit o a de reeks „I 
C laudius" D e fraaie Les ley-Anne D o w n speel t de rol 
van het verleidel i jke z igeunermeis je Esmeralda Het 
verhaal e e n zwaar m isvo rmd jonget je w o r d t te vonde
ling ge legd en g e v o n d e n d o o r de j onge kapelaan van de 
N o t r e D a m e D o m Claude D e jonge j jnes te r misbruikt 
d e m isvo rmde jongen die hij Quas imodo heef t gehe ten 

Ja ren later w o r d t D o m C laude aar tsdeken van d e 
katedraal en Q u a s i m o d o w o r d t z i jn k lokkenlu ider D o m 
C laude en Q u a s i m o d o raken in d e ban van de schone 
Esmeralda, een jonge z igeunenn, d ie gear res teerd 
w o r d t v o o r dansen in het openbaar D e laatavondf i lm 
De dag dat de wereld instortte is een gedramat izeerde 
rekons t ruk t ie ove r d e beu rsc rach van 1929 en d e 
mensen d ie erbi j b e t r o k k e n w a r e n 

Z O N D A G (24 ok tobe r ) - In d e reeks „ M a d e in 
V laanderen" , f i lmprodukt ies van e igen b o d e m zendt d e 
BRT vanavond Cello en contrabas, een tv-f i lm van 
V incen t Rouf faer uit naar een novel le van M a u n t s 
D e k k e r Een b rave w e d u w n a a r doe t zichzelf te kor t o m 
de muz iek lessen van zi jn zoon te kunnen betalen 
Zoonl ie f s too r t z ich ech te r met e rg aan d e inspanningen 
die zi jn vader z ich m o e t ge t roos ten en leeft er lustig o p 
los 

Liefde, eenzaamhe id en homof i l ie zi jn de tema's waar
rond het kabare tp rog ramma van Rober t Long en Leen 
J o n g e w a a r d Duidelijk zo"^ draai t In deze k leurr i jke 
snelle s h o w wisselen gevoel ige l iedjes en harde sat i re 
elkaar af (Veron ica , N e d 1) — N o g kabaret D e Vara 
start een reeks over amusementsp rog ramma 's die d o o r 
v o r m e n / o f inhoud opval len Deze eers te af lever ing is 
gew i j d aan de kabare tg roep N A R — N o g op de Vara 
het tv-spel Spiegel aan de wand van Paul Koeck M e t 
Mon ique Rosier, Carol ine de Beus, De rek de Lint e a 
Het IS een scherpe persi f lage op de miss-verk iezmgen 
D e te ve rwach t en w innares Babet te w o r d t in haar 
k leedkamer gegi jze ld doo r e e n feministe De feministen 

v inden d ie miss-verkiezing bedoei 
zaak v o o r de v r o u w e n En dat wilier 
m a k e n 

M A A N D A G (25 ok tober ) 
plaats o p in de were ld van de klere 
WIJ staan o p dat vlak, w o r d t getoonc 
een repor tage van de eerste mode 
o n t w e r p e r s o p Ves t i rama 1982 in E 
fi lm Topkapi van Ju les Dassm is ee 
avontuur l i jke boek „The hght of Day 
sel lerauteur Ene Amb le r De hoof 
to lk t doo r Mel ina M e r c o u n (thans 
land e n ten t i jde van de opnamen, Ji 
ech tgenote) , Maximi l ian Schefl, Pet 
kap i " IS de naam van een museum ii 
s e u m bev inden z ich een dolk me t 
ren beze t D ie saf f ieren w e k k e n < 
aantrekkel i jke El izabeth Lipp Z i j w 
Z I J v o r m t een p loeg me t manm 
st ra f reg is ter hebben , maar die toe 
nmsdaad verd iend h e b b e n De diefs 
w a a k t e m u s e u m w o r d t minut ieus \ 
N e d 1) - N C R V brengt di t 
p rog ramma 's rond aktuele prob lee 
titel Rondom tien D e z e eerste a 
p leegouders van gehandicapte kind 
d e r e n zelf — Rockpalast is een be 
g roo t s popfest iva l in Essen dat jc 
d o o r de Du i tse t v u i tgezonden wc 
land (Veron ica ) o v e r g e n o m e n w 
RTBF m e e RTBF 2 sluit het avom 
f ragmenten uit Rockpalast 82 

D I N S D A G (26 ok tober ) -
p o p g r o e p te gast die gerangschik t 
Deu t sche We l le " adep ten van de 
st ing in Dui ts land met een eigen [ 
met „Der Rauber und der Pnnz (BR 
heb t U z ich al a fgevraagd hoe het E 
elkaar s teek t Het populair-wetensc 
Verover de aarde is geheel gewi jd 
het Eurovis ienet (BRT 1) — In Pop-t 
D e Kreuners en The A u Pairs te gas 
Nieuws uit Algerije (Certa ines nou ' 
Davi la (1980) pakt (20 jaar na de 1 
o n d e r w e r p aan de onafhankel i jk 
A lgen jnen tegen de Franse koloniz 
Presie, Bernadet te Lafont (BRT 23 

WOENSDAG (27 oktobt 
alles inbegrepen is een 1 uur durer 
kuns tgebeuren in en rond A thene 
— Het TV-evenement van de avonc 
van de film De Blauwe Engel van J 
(1930, Z\N/V^) naar de roman „Pre 
Heinr ich Mann , met de legendariscl 
Emil Jannings, e a Het is een spel v 
de jonge fatale v r o u w en de oudere 
die vers t r ik t raakt in de net ten van o 
V P R O (Ned 2) zendt nu al een 
jongs te Fi lmfestival van Cannes ee 
de wach t wis t te s lepen de scie 
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n TV-programma's 15 

'S — 2015 Circus Sar 
00 Panorama - 21 45 

- 2230 Tagesthemen 
;w York marathon — 
sr & Leute - 020 

/s - 1930 Das mad-
1 - 21 00 Heute-jour 
3 Den hatte ich auch 

(reportage) 

stelijk nieuws — 20 00 
2015 Kultur und wis-
- 2100 Iris und der 
) - 21 45 Nachfrage 
Jachtschalter kuituur 

ntastiqueCf) - 21 00 
ilm) 

Woensdag 
27 OKTOBER 

BRT 1 
1530 Open school - 1700 Op 
het schildpadplein — 1730 Trian
gel Club - 1805 Harold Lloyd -
1830 Chips ( f ) - 1917 Uitzen
ding door derden — 19 45 Nieuws 
- 2020 Home sweet home ( f ) -
2050 Griekenland alles inbegre
pen - 21 50 Befehl ist Befehl 
(tv-film) - 2225 Nieuws 

BRT 2 

2015 De blauwe engel (film) — 
22 00 9de Internationaal filmgebeu-
ren Gent 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Van ge 
west tot gewest — 19 50 Politieke 
partijen (SP) - 2000 Op zoek 

naar Europa (dok) — 21 OOCinevi-
sie - 21 37 Nieuws - 21 5 Den 
Haag vandaag — 2210 Studio 
sport — 2315 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 18 57 Schade en 
schande (jeugdsene) — 1924 
Kenmerk — 2000 Nieuws — 
2033 BGTV - 2103 Groucho 
Marx in You bet your life (kwis) 
- 21 28 Light years away - 2300 
Teleac (epilepsie) — 2335 
Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws — 1955 Risquons-
tout (histonsch spelprogramma) 
- 2050 Chansons a la carte — 
21 40 Planete des hommes (dok) 
- 2245 Nieuws 

TF 1 

2000 Nieuws - 2035 Les mer-
credis de I information — 2135 
Musique en delire (Gerard Hoff 

zing bedoen ing een on te rende 
En dat wi l len zij Babet te duidel i jk 

5 ok tober ) — België eist z'n 
/an de k le ren-on twerpers W a a r 
>rdt ge toond in Made in Belgium 
erste m o d e s h o w van Belg ische 
na 1982 in Brussel (BRT) - D e 
Dassin is een verf i lming van het 
light of D a y " v a n d e Bn tse best-

ïr De hoofdro l len w o r d e n ver-
o u n ( thans minister in Gr ieken-
opnamen, Ju les Dass ins t w e e d e 
Schell, Peter Us t inov e a „Top-

^ museum in Istanboel In dit m u -
n dolk me t d n e kos tba re saff ie-
n w e k k e n de begee r te van d e 
Lipp Z I J wi l en zal d ie hebben 

me t mannen d ie een b lanco 
laar die t och h u n s p o r e n in d e 
e n De diefstal in he t s t reng be-
minut ieus voo rbe re id ( N C R V , 

irengt di t se izoen een reeks 
ele probleemsi tuat ies onde r d e 
e eerste a f levenng gaat ove r 
dicapte k inderen en ove r d e k in-
st IS een begnp g e w o r d e n een 
ssen dat jaarl i jks rech ts t reeks 
'zonden w o r d t en d o o r Neder-
enomen w o r d t Di t jaar doe t 
it het a v o n d p r o g r a m m a af me t 
last 82 

ktober) — In Juke Box is een 
ï rangsch ik t w o r d t bi j de „Neue 
ten van de n ieuwe poplosbar-
ï e n eigen Dui ts gezicht D A F 
)r Pnnz (BRT) - Waarschi jn l i jk 
)d hoe het Eurovis ie-systeem in 
la i r-wetenschappel i jk magazine 
lee l gewi jd aan de we rk ing van 
I - In Pop-elektron (BRT 2) zijn 
Pairs te gast — D e Franse film 

rtaines nouvel les) van Jacques 
laar na de fei ten) een gevoel ig 
nafhankel i jkheidsstr i jd van de 
nse kolonizat ie M e t Michel ine 
>nt (BRT 2) 

(27 ok tober ) — Gnekenland 
1 uur du rend overz ich t van het 
nd A thene (1ste deel) (BRT 1) 
an de avond is we l het afdraaien 
Engel van Josef von S te rnberg 
roman Pro fessor Unra th van 
legendarische Mar iene Diet r ich 
3 een spel van d e relatie tussen 
n de oudere intel lektuele sukkel 
le t ten van de v r o u w (BRT 2) — 
nu al een film uit die op het 
Cannes een ondersche id ing in 

sn de science-f ict ionf i lm Light 

years now ( 1 9 8 1 ) met T revo r H o w a r d en M i ck Fo rd 
Regie d e Z w i t s e r Ala in Tanner 2 000 D e j onge Jonas 
o n t m o e t d e w e r e l d v r e e m d e J o s c h k a d ie in een b o u w 
vall ige loods aan de rand van d e s tad w o o n t tem idden 
van w r a k s t u k k e n van auto 's D e o u d e zonder l ing maak t 
een zodan ige indruk o p de j ongeman dat deze h e m 
vo lg t en ondanks de beledig ingen e n v i jand igheden, bi j 
hem bli j f t D e o u d e man heef t de j onge J o n a s iets be
langri jks te leren leven 

D O N D E R D A G (28 ok tobe r ) - Stilte we 
draaien is d e BRT-titel v o o r het Bn tse feui l leton ,<Flic-
ke rs " w a a r m e e BRT-1 vanavond s tar t D e zesdel ige 
reeks verhaal t ove r de k inder jaren van de Bn tse 
s t o m m e fi lm V ia d e be leven issen van d e f i lmfanaat Ar
me Co le w o r d t teruggebl ik t o p de begin jaren van d e 
Br i tse fi lm — He t jongerenmagaz ine Een vinger in de 
pap (BRT 2) IS gew i j d aan „ b o e k e n " Gas ten Bowl ing 
Bells — Het maatschappel i jk magazine Kijk mensen 
gaat ove r j eugdwerk looshe id (BRT 2) 

V R I J D A G (29 ok tobe r ) - Het reptiel is d e 
Neder landsta l ige fi lm voo r d e fi lm „There w a s a c r o o k e d 
man" , e e n Amer i kaanse sat insche w e s t e r n van J o s e p h 
Mank iew i cz (1970) D e hoofdro l len w o r d e n ver to lk t 
d o o r t w e e g ro ten uit de Amer i kaanse f i lmwere ld Kirk 
Doug las en Henry Fonda 1883 Z e s mannen w o r d e n 
naar d e gevangenis in de woes t i j n van A n z o n a ge
b rach t Een van hen is Paris Pi t tman jr (Ki rk Doug las) 

H IJ heef t na een overva l zijn t rawan ten v e r m o o r d en de 
fantast ische buit in een s langenest ve rs top t V a n a v o n d 
k o m t o p RTBF 2 het t w e e d e deel f ragmenten van het 
r ockkonce r t Rockpalast dat in Essen (Dui ts land) w e r d 
georgan izeerd (vervo lg van maandag) 

EmielJannings en de l egenda r i sche Mariene Dietrich 
als de zwakke in te l lek tuee l en de ve r le ide l i j ke f emme 
fa ta le m de m e r k w a a r d i g e f i lmk lass ieke r Der Blaue 
Engel(zw / w ) van J o s e f v o n S t e r n b e r g (1930) naar de 
r e a l i s t i s c h e / n a t u r a l i s t i s c h e r o m a n van T h o m a s M a n n 
( W o e n s d a g . 27 o k t , BRT 2, o m 20 u 15) 

nung) 
(dok) 

2240 Le monde tnbal 
2310 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Venise en 
hiver (tv-film) — 2210 Remue me-
minges — 2300 Nieuws 

FR 3 

19 20 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois I espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures — 20 35 Les pa 
rasites (tv spel) — 22 20 Nieuws 
- 22 50 Prelude a la nuit (Brahms) 

ARD 
20 00 Nieuws - 2015 „Am anfang 
war doch nicht der Pflasterstein 
f dok) - 2145 Bilder aus der 
Wissenschaft - 2230 Tagesthe
men 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Direkt 
(mag) - 2015 Bilanz - 2100 
Heute-journal — 21 25 Die Stras-
sen von San Francisco ( f ) — 
2215 Smash Palace Keine chan 
ce fur al (film) — 000 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Nieuws — 2015 Mittwochs in — 
21 45 Auslandsreporter Hyde Park 
Cornet - 2215 Portrait - 2230 
Die Reise nach Lyon — 015 
Nieuws 

LUX 
2000 Hit-parade - 21 00 Au bout 
du bout du banc (film) — 2245 
Portrait d Artiste Guy de Rouge 
mont 

Donderdag 
28 OKTOBER 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 Si
mon in het land van de knjttekenin-
gen — 18 05 Logans vlucht (sf -f) 
- 1850 Charlie Chaplin - 1912 
Uitzending door derden (Socialisti 
sche Omroepvereniging) — 19 45 
Nieuws — 2010 Cinemanie — 
2055 Panorama - 21 45 Stilte wij 
draaien ( f ) — 2230 Sporttnbune 
- 2 3 0 0 Nieuws 

BRT 2 

2010 Kijk mensen Maya Fred 
Rua Luc en de anderen (getuige 
nissen van werklozen) — 21 00 
Premiere — 21 50 Schooltelevisie 

NED 1 

1858 Nieuws - 1900 Op volle 
toeren - 19 55 Dr R e n z & C o ( f ) 
- 2055 Aktua TV special - 21 37 
Nieuws — 21 55 CJen Haag van 
daag — 2210 Avonturen aan de 
wilde kust (Sunname) — 2318 
Nieuws 

NED 2 
18 35 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 18 57 De Harold 
Lloyd show — 1925 De zeven 
sprong ( f ) — 2000 Nieuws — 
2028 Mijn leven op Bamfylde ( f ) 
- 21 20 Hier en nu - 2155 
Maggie Forbes ( f ) - 2245 De 
Quakers ( f ) - 2315 Nieuws 

RTB 1 
14 00 Schooltelevisie - 16 30 Eu 
ropalia Griekenland (Rato en At 
lantis) — 17 00 Europalia Grieken 
land (Griekse dichters) — 17 25 
Rem jeu - 1908Cesoi r - 1930 
Nieuws — 19 55 Het water van de 
Gileppe — 2015 La revanche d un 
homme nomme cheval (film) — 
2225 Le carrousel aux images — 
2250 Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 Mozart -
2205 Histoire de la vie (dok) -
2300 Nieuws 

A 2 

1910 D Accord pas d accord — 
1920 Gewestelijk nieuws — 1945 

Assemblees parlementaires — 
2000 Nieuws - 2035 Dossier 
information — 21 40 Les enfants 
du rock — 2315 Nieuws 

FR 3 

19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois I espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 20 35 
Le dieu noir et le diable blond ( f ) 
- 2225 Debat - 2305 Nieuws 
- 2335 Agenda 3 - 2 3 4 0 Prelu-
de a la nuit (Schubert) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Was ware 
wenn de vrouwen legerdienst 
moesten verr ichten' — 21 00 Bio s 
Banhnhof — 22 30 Tagesthemen 
- 23 00 Der Doktor (film) - O 30 
Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Dalli Dallt 
(spel) - 21 00 Heute Journal -
21 20 Nieuws uit Oost- en West 
Duitsland — 2205 Traum von 
Uberleben - 2250 Das Musik 
portrat — 2340 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Alex im Wunder 
land (film) - 22 00 Markt - 2245 
Sport tijdens de vrije tijd — 23 30 
Nieuws 

LUX. 

2000Dal las(fJ - 2 1 0 0 A v o u s d e 
choisir Filmkeuzeprogramma 
LHomme au bras do r of Alvarez 
Kelly 

Vrijdag 
29 OKTOBER 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 Si 
mon in het land van de krijttekenin 
gen — 1805 Sesamstraat — 
1820 Klem klein kleutertje — 
1835 Loon naar w e r k e n ' (Open 
school) — 1912 Uitzending door 
derden — 1945 Nieuws — 2015 
Boekenbeursnieuws — 2020 Het 
reptiel (film) - 2220 Persona 
Ariane Mnouchkine — 2305 
Nieuws 

BRT 2 
2015 De Forsyte Saga ( f ) -
21 05 Dag aan dag - 21 35 Het 
klinkend bewijs (Kamermuziek in 
België) 

NED 1 
18 45 Nieuws — 19 00 Klassewerk 
(spel) - 2015 Lou Grant ( f ) -
21 05 Alle zegen komt van boven 
(humor) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Roegscharen acht — 2330 

Nieuws — 23 35 De wet en Jake 
Wade (film) 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjoumaal — 1857 De Smur
fen — 1924 Vijf tegen vijf (spel) 
- 2000 Nieuws — 2028 Achter 
het nieuws — 21 10 Een stukje 
hemel (fJ - 2210 Edelvrouw -
bedelvrouw ( f ) — 2240 Haagse 
bluf - 2340 Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws — 19 55 A suivre — 
2055 Electre (film) - 2240 
Nieuws 

TF 1 

2000 Nieuws - 2035 Le grand 
studio (vanete) — 21 35 Lespnt 
de familie (fJ - 2230 Les cou-
leurs de lirreel (dok j - 2300 
Nieuws 

A 2 
20 00 Nieuws — 20 35 Toutes grif-
fes dehors ( f ) — 21 35 Apostro
phes - 2255 Nieuws - 2305 
Des joumees entieres dans les 
arbres (film) 

FR 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois I espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 20 35 
Le nouveau vendredi — 21 35 Enk 
Satie la revene du pauvre (film) — 
22 30 Nieuwa - 23 00 Prelude a la 
nuit 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Zustande 
wie im Paradies — 21 45 Unter 
deutschen Dachern — 22 30 Ta
gesthemen — 2300 Die Sport 
schau — 23 25 und raus bist du 
(tv film) — 1 10 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Auslands-
journal — 2015 Aktenzeichen 
XY ungelost - 21 15 Peter Maf-
fay (openluchtkoncerO - 2200 
Jeute Journal — 2220 Aspekte» 
kuituur — 2305 Aktenzeichen 
XY ungelost Reakties van de 
kijkers — 2315 Grossalarm (tv-
film) — 045 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 2015 Landesspiegel 
— 21 00 Topfguckers Abenteueur 
- 21 30 Gott und die Welt -
22 00 Malu ( f ) - 22 50 Kultur und 
Wissenschaft Das zahme Fluten 
(dok) - 2335 Nieuws 

LUX. 

2000 Le nche et le pauvre (fJ -
21 00 Le glaive et la balance (film) 
— 23 10 Autosportmagazine van 
Jo de Raco 

TVEkspies 
De dikste vriend 

vanuwTV. 
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M9 Kritisch bekeken 

„Literatuur uit eigen land" 
Mede naar aanleiding van 
het 75-jarig bestaan van de 
Vereniging van Vlaamse 
Letterkundigen (VVU ver
koos de Vereniging ter Be
vordering van het Vlaamse 
Boekwezen (VBVB) als 
tema voor deze Boeken
beurs: „Literatuur uit eigen 
land". VVL-voorzitter Henri-
Florls Jespers citeert in zijn 
leiding terecht Bernard 
Kemp: „De schrijverswereld 
heeft af te rekenen met een 
indrukwekkende devaluatie 
in de ogen van de overheid-
Er gaat iets totaal fout met 
het beleid voor de letteren 
in dit land, maar natuurlijk 
hebben wij niet het wapen 
van de staking om ons 
rechtmatig aandeel af te 
dwingen Er is een belangrij
ke mentaliteitswijziging bij 
beleidsmensen gaande, 

waarvoor de schrijvers zeer 
erg op hun hoede zullen 
moeten zijn. Er is een wijzi
ging gaande waarvan wij 
nog niet alle consequenties 
hebben ingezien. De kuituur 
is een veel ruimer begrip 
geworden dan vroeger het 

geval was: vele kansarme 
groepen van de samenle
ving laten nu gelukkig hun 
recht gelden om aan de kui
tuur deel te hebben. Dit is 
een belangrijke ontwikke
ling waaraan schrijvers kun
nen en moeten meewerken. 
Dat staat buiten kijf En ove
rigens, wat hebben de 
Vlaamse schrijvers niet al
leen gedaan voor de ont
voogding van de Vlaamse 
mens. Indien ergens een 
land ter wereld is, waar de 
schrijvers zich zo daadwer
kelijk hebben verbonden ge
voeld met het volk, en zich 
hebben ingezet voor dat 
volk, dan is dat in Vlaande
ren. Op dat punt hebben de 
Vlaamse schrijvers van nie
mand lessen te ontvangen'. 
Jespers vraagt in zijn be
schouwing de dringende re
geling van een aantal moei
lijkheden waarmee de 
schrijvers- en boekenwe
reld heeft af te rekenen: een 
rechtvaardig schrijverssta
tuut, het betalend openbaar 
domein, de billijke oplos
sing van de reprografie en 

de erkenning van het leen
recht door de instelling van 
een leenvergoeding. Daar
enboven „dreigt" een chips-
werkelijkheid: „Al te vaak 
wordt vergeten dat we 
thans, aan de vooravond 
van de XXIste eeuw, een 
nieuw tijdperk zijn ingetre
den. De technologie opent 
immers onvermoede en 
vaak angstaanjagende per-
spekt leven. L) Het boek is 
niet veroordeeld te verdwij
nen, f^aar het verlaat voor
goed de XIXste eeuw om 
vaste voet te krijgen in een 
futuristisch lijkende werke
lijkheid. Deze uitdaging mag 
het doemdenken niet in de 
hand werken, integendeel. 
Alleen een vastberaden en 
optimistische aanpak zal 
het mogelijk maken de tech
nologie in dienst van produ
cent en konsumept te stel
len", besluit Henri-Flori Jes
pers. 

De aanpak van de 46ste 
Boekenbeurs voor Vlaande
ren geeft alleszins blijk van 
een dynamische en entoe-
siaste ingesteldheid. 

VVL-voorzitter Henri-Flons Jespers „Dringend aandacht én regeling 
van moeilijkheden waarmee schrijvers en uitgevers te kampen hebben'" 

M 

Willekeurige kultuur-radpsels 

Scheprand 
„Scheprand" wordt een onregelmatig verschij
nende rubriek met anekdoten, nieuwsjes, grol
len en grappen uit het artistieke leven door Nic 
van Bruggen speciaal verzameld voor „Wij" 

Eczema 
Zowat twee decennia geleden was de Franse 
criticus Pierre Restany de ,paus" van de ab-
strakte kunst Sedertdien is hij de onfeilbare 
promotor van de - overigens ondertussen 
reeds zo goed als weer verdwenen — Nieuw 
Realisten Over de in 1976 te Keulen overleden 
Brusselse schilder Marcel Broothaers schreef 
Restany „Broothaers wordt uitgesproken als 
Brotars vier overbodige letters dus in de 
schrijfwijze van de naam" Deze kwakkel zou 
kunnen weggewuifd worden als het zoveelste 
staaltje in francofiele domheid Maar nee, Res
tany baseert zich op zijn flater voor een artistie
ke interpretatie van Broothaers' werk, die vol
gens hem „een eczema van de taal kultiveerde" 
Misschien leed Marcel daar inderdaad wel aan, 
want een woordje Nederlands kon hij nooit over 
de lippen krijgen , 

Killers 
Wie houdt van tromgeroffel, spervuur en na
palm, moet beslist een abonnement nemen op 
„Soldiers of Fortune" een in de Verenigde 
Staten op 150000 eksemplaren verschijnend 
maandblad voor huurlingen, killers en ander 
werklustig tuig Het tijdschrift verheerlijkt de 
oorlog, het geweld, het avontuur en vooral het 
anti-kommunisme Een van de artikels in het 
jongste nummer handelt uitvoerig over „tien 
manieren om te wurgen", en een zoekertje luidt 
„Jonge man, zeer beslist en koelbloedig, zoekt 
aktie Alle risico's welkom Geen schrik om zijn 
handen vuil te maken Bnefje naar het blad, dat 
doorzendt" Wie dus een klusjesman nodig 
heeft 

Danspasjes 
Zowat een half jaar geleden bracht „Wij" een 
paginagroot artikel over het Stedelijk Instituut 
voor Ballet in Antwerpen Hardnekkige geruch
ten doen nu evenwel de ronde dat deze 
internationaal hoog gewaardeerde school en 
enig Vlaams rekruteringsoord van het Ballet van 
Vlaanderen zou opgedoekt worden Wij gelo
ven met alle geruchten, maar een en ander is 
toch wel merkwaardig Bij voorbeeld dat men in 
Antwerpen onlangs startte met de vzw Bewe-
gingsteater, onder artistieke leiding van Aime de 

Ligniere, koreograaf van het Ballet *an Vlaande
ren en leider van de koreografische leergangen 
van de hogergenoemde balletschool De prakti
sche leiding van de nieuwe vzw wordt waarge
nomen door Pieter Groenier, beslist geen ont)e-
kende van Rina Barbier, stafmedewerksters bij 
het Ballet van Vlaanderen Geruchten ontstaan 
soms vanzelf, maar lang met altijd 

Smakelijk 
Zopas verscheen bij Champs/Flammarion, als 
pocket, een opmerkelijke herdruk, nl van „Psy
chologie du goCit" dat de onnavolgbare epikurist 

^nÜiiiWb 

Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826) een 
jaar voor zijn dood het licht deed zien, onder 
een tienmaal zo lange titel Bnllat-Savann was 
een merkwaardig veelzijdig man — rechter, 
filozoof, auteur, esteet, gastronoom die in het 
Frankrijk van en na de revolutie een vrij bewo
gen bestaan leidde en zelfs naar Amenka 
diende uit te wijken toen Robespierre zijn hoofd 
op tafel eiste, in plaats van „filet de boeuf aux 
truffes", het lievelingsgerecht van de schrijver 
Een WIJS zinnetje uit het herdrukte boek „De 
ontdekking van een nieuw gerecht betekent 
meer voor het menselijk geluk dan de ontdek
king van een nieuwe ster" 

Dichters 
Een van de belangrijkste auteurs van het laatste 
decennium is ongetwijfeld de uit Polen op 
avontuurlijke wijze ontsnapte, thans in Amenka 
wonende schnjver-miljonair (de vele miljoenen 
werden zelf verdiend en geërfd van zijn overle
den vrouw de dochter van een staalmagnaat) 
Jerzy Kosinski, wiens „Geverfde vogel" nu al tot 
de meesterwerken van de literatuur behoort Al 
zijn boeken verschenen ook in onze taal (een
maal zelfs voor de Amerikaanse editie), terwijl 
„Being there" ook 'n groot filmsukses werd met 
Peter Sellers in zijn laatste glansrol In „Reds' 
(met naar een scenario van zijn hand) debuteer
de Kosinski ook als akteur, met een cynische 
prachtvertolking van een Russische partijsekre-
tans kort na de oktoberrevolutie Kosinski is ook 
een voortreffelijk sportman „Wat ik in het leven 
het liefst doe' Schnjven, skien en polo" Van 
deze laatste sport vinden we de neerslag in zijn 
recentste roman „Passiespel", de belevenissen 
van een desperado polospeler die Amenka 
doortrekt en zijn diensten verhuurt aan diverse 
klubs JK „Waarom zou ik met over polo 
schrijven Er zijn in Amerika zowat 3000 polo
spelers, dat IS ongeveer evenveel als er dichters 
zijn" 

Spaanse dansen in de Antwerpse balletschool, met Wannes Van De Velde als gitarist hoelang 
nog'' HiC 
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Kritisch bel<el<en 

30 oktober tot en met 11 november: 

46ste Boekenbeurs voor Vlaanderen 

De Boekenbeurs te Antwerpen is 
inderdaad aan haar 46ste uitgave 
toe. Zij werd voor de eerste maal 
georganizeerd in 1932. Bedoeling 
toen: „Het bijzonderste van wat in 
het Nederlandse taalgebied aan 
boeken voorhanden was samen
brengen in een voor het publiek 
gekende en makkelijk bereikbare 
plaats (in casu: Stedelijke Feest
zaal Meir), rondom het gebeuren 
literaire animatie organizeren en 
met dit alles de drempelvrees van 
het publiek naar de toen schaars 
bestaande boekhandels overwin
nen. Bovendien: informatie en do-
kumentatie verstrekken waarmee 
het publiek in de loop van het jaar 
naar de biblioteek kan of naar de 
boekhandel". 

Aan die doelstellingen is sindsdien 
weinig veranderd. Tenzij dan dat 
men in de relatie tussen publiek en 
boekhandel of biblioteek nog nau
welijks van „drempelvrees" kan 
spreken. Het komt er nu eerder op 
aan, de leesbereidheid van een 
deel van dat publiek op te voeren, 

gen van affiches, het verspreiden 
van de catalogus „Het Boek in 
Vlaanderen", signeren door au
teurs, enz. gebruikt maakt van de 
uitstraling van het centrale gebeu
ren. 

Stands en deelnemers 
Van ca. 10.000 in 1932 is het 
bezoekersaantal gestegen tot bij
na 42.000 in 1981. Dit jaar zijn er 
96 stands van uitgevers, impor
teurs en boekverkopers met boe
ken uit 300 Vlaamse en Neder
landse fondsen. Aantal tentoonge
stelde titels: 40.000. Voor de be
zoekers is het overzicht verge
makkelijkt door bij de deelnemers 
aan te dringen op indeling van hun 
stands per genre. Speciale stands 
zijn o.m. deze van de Dienst voor 
Openbaar Biblioteekwerk-Ministe-
rie van Nederlandse Kuituur, Het 
Archief en Museum voor het 
Vlaamse Kultuurleven, de „Vereni
ging van Schrijvers voor de 
Jeugd", e.a. De Regie der Posterij
en beschikt over een informatie-
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Een aangeladen boiler 
verbnilkt tweemaal meer... 
goed gereinigd verwarmt hij sneller. 

energie 
Breng energie op om energie te besparen! 

wetende dat ongeveer 1 /3 van de 
bevolking regelmatig boeken 
koopt en leest, 1 /3 dat af en toe 
doet en 1/3 nooit aan het lezen 
van boeken toe komt. 
De informatieve rol van de Boe
kenbeurs ten behoeve van de wél
lezers is inmiddels nog uitgebreid: 
uit enquêtes is gebleken dat 70 % 
van de bezoekers zich voorneemt 
aan de hand van de opgedane 
informatie in de loop van het jaar 
aankopen te doen (of via de biblio
teek kennis te nemen van boeken 
die men gezien heeft of waarover 
men informatie heeft opgedaan). 
De Boekenbeurs voor Vlaanderen 
beperkt zich bewust tot boeken in 
de Nederlandse taal (in Vlaande
ren en Nederland uitgegeven). Uit
zonderingen op de regel: boeken 
voor schoolgebruik in andere ta
len en vertaling van uitgav^en die 
een uiting zijn van Vlaamse of 
Nederlandse kuituur. Antwerpen 
is een „gemengde" beurs in deze 
zin dat zij vooral op het grote 
publiek mikt, maar tevens een 
„vakbeurs" is waar het ook tot 
kontakt komt tussen uitgevers en 
boekverkopers, drukkers, auteurs, 
illustratoren, enz... 
De Boekenbeurs wil het centrale 
punt zijn van een „boekenweek", 
waarbij de boekhandel aansluit bij 
het centrale gebeuren: door het 
organizeren van eigen plaatselijke 
manifestaties, door het aanbren-

stand waar een biezondere da
tumstempel „Boekenbeurs voor 
Vlaanderen" voorhanden is voor 
afstempeling ten behoeve van fila
telisten. 

De markt in 1982 
De boekenmarkt in Vlaanderen 
gaf tijdens het voorbije jaar een 
erg wisselend beeld te zien. Zowel 
in uitgeverij als in boekhandel kon
den fluktuaties vastgesteld wor
den die — gemiddeld — schom
melde tussen een omzetdaling 
met 10 % tot een stijging met 
15 %. Voor de uitgevers: verschil
lend naar gelang van aard en 
samenstelling van het fonds. Hier 
zoals elders werd de trend beves
tigd dat duurdere uitgaven uit de 
respektieve fondsen het moeilijker 
kregen. Het met het boek ver
trouwde publiek heeft eerder zijn 
bestedingspatroon gewijzigd dan 
de omvang van die bestedingen; 
men schaft zich méér titels aan 
voor een ongeveer gelijk bedrag. 
Van veralgemeende groei is het 
derhalve — niet ongewoon — 
gekomen tot stagnatie of een ge
ringe verhoging. Zeker geen inzin
king van de markt. Een beeld dat 
vergelijkbaar is met dat in andere 
bedrijfstakken en waakzaamheid 
plus verhoogde inzet vergen van 
alle betrokkenen. De toestand is 
inmiddels vergelijkbaar met wat 

m 
zich in de ons omringende landen 
voordoet 
De toekomst van het boekbedrijf 
is te berekenen... en ten dele ook 
onberekenbaar. „Biologisch" kun
nen wij de schoolboekuitgevers 
voorspellen hoe het met het leer-
lingenbestand zal vergaan. Niet te 
voorzien valt daarentegen of de 
overheid straks nog meer zal snij
den in de karige betoelaging van 
het schoolboekenfonds. Hoe zal 
de overheid evolueren ten opzich
te van het biblioteekboek? En in 
welke mate zullen de faktoren die 
positief de leesbaarheid beïnvloe
den blijven spelen? Wij denken 
hierbij aan de rol van de „huis-
kring"; zal men de behoefte aan 
kommunikatie en informatie uitslui
tend bevredigen door middel van 
drukknoppen allerhande en aldus 
de moeite besparen om zich in 
lektuur te verdiepen? De taak van 
de school, van de „motiverende 
omgeving" (wordt het boek er 
„liefdevol" benaderd), van de „in
gesteldheid"... Dit allen zijn bepa
lende faktoren i.v.m. de „leesbaar
heid", en dus i.v.m. de toekomst 
van het boek. 

De VBVB wees precies daarom 
haar prijs „Gulden Boek 1982" toe 
aan de heer V. Vanaken, een 
leraar in het beroepsonderwijs. 
Deze onderscheiding wordt jaar
lijks toegekend aan een persoon 
of instelling die zich verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de lektuur-
spreiding. Met eenvoudige midde
len doch met een grote persoonlij
ke inzet en begeestering is de 
laureaat er sedert vele jaren in 
geslaagd bij zijn leeriingen dat te 
bewerkstelligen wat iedereen als 
broodnodig, vanzelfsprekend en 
voor de hand liggend beschouwt 
(en wat dus al te weinig gebeurt): 
namelijk dat boeken en dat lektuur 
zouden verweven worden met het 
leven van alledag in en buiten de 
school. En bij leeriingen uit het 
beroepsonderwijs is dit heus geen 
makkelijk klusje. 

(pvdd) 

Voordrachten 
Uit het zeer rijke gamma van 
voordrachten en lezingen kozen 
wij er enkele zeer interessante uit. 
De volledige brochure is te verkrij
gen (tel. 03-237.19.83). 

Zondag 31 oktober 
16.30: Lezing door Maurits Cop-
pleters over „Overbewapening en 
onderontwikkeling,, n.a.v. de publi-
katie van het gelijknamige IPIS-
Dossier nr. 1 - Voorstelling door 
Mark Herman van zijn boek „Kern
wapens voor het Europese strijd
toneel". Gelegenheid tot vragen 
stellen en diskussies met het pu
bliek. Vertoning van de nieuwe 
diareeks „Ontwapenen om te ont
wikkelen". (Omega). Zaal 1. 
16.30: Klein maar dapper. Ontmoe
ting met het boekenproduktie 
1982 van Uitg. De Nederlanden 
over Vlaamse beweging, taalkun
de en geschiedenis m.m.v. Jos 
Rogiers: Vlaanderen 2000; Jan 
Van Aerschot; De slag om het 
palmengordijn, Arthur De Bruyne; 
Lodewijk Dosfel, een levensbeeld; 
Y.J.D. Peeters; Karel Buis, burge
meester op de raaklijn van twee 
kuituren; Dr. Wim De Smet; Espe
ranto snel assimileren; Jack Ver
stappen: Volksleven rond de Ant
werpse caféchantants; Mare 
Boey; Wollestraat; Hector Van 
Oevelen; Vlucht de Blauwvoet? 
en de redaktie van het jongeren-
tijdschrift Nieuw Vlaanderen over 
het boek Jongeren in de Vlaamse 
Beweging (De Nederianden). 
Zaal 2. 

Maandag 1 november 
14.00: Minister van de Vlaamse 
Regering Hugo Schiltz wordt ge-
interviewd door Frans Verleyen 
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Plaats dubbele ramen. 
U bespaart energie... 
en u heelt minder last van lawaai. 
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(hoofdredakteur van Knack) n.a.v. 
het verschijnen van zijn boek 
„Macht en onmacht van de Vlaam
se Beweging". (W. Soethoudt). 

Dinsdag 2 november 
15.15: HenrI-Floris Jespers en 
Willem M. Roggeman in gesprek 
over hun te verschijnen boeken 
„De boog van Ulysses" (essay) en 
„Atelier" (interviews met schil
ders). (W. Soethoudü. 

Maandag 8 november 
16.30: Welke toekomst wacht de 
Vlaamse Gemeenschap? (Chr. 
Vandenbroeke) over zijn boek 

„Sociale Geschiedenis van het 
Vlaamse Volk" en wordt hierbij 

, voorgesteld door eresenator 
Maurits Coppieters. (Orion). 

Donderdag 
11 november 
16.30: „Jongeren in de Vlaamse 
Beweging" Feestzitting n.av. de 
vijftiende jaargang van het tijd
schrift Nieuw Vlaanderen en voor
stelling van het boek „Jongeren in 
de Vlaamse beweging" m.m.v. de 
oud-hoofdredakteurs Willy Kuij-
pers en Lionel Vandenberghe. 
Senator Wafter Luyten en de vol
tallige redaktie. Vertoning van een 
diareeks (De Nederlanden). 

Breng energie op 
om energie te besparen! 

^ ^ \ 

Het 70lstaat niet dub
bele ramen te plaatsen, 
vloer en plafond te isole
ren, de boiler te ontkalken 
ol thermostaatkranen op 
uw radiators te plaatsen! 

MMïïy^ 
Er zijn nog veel an

dere manieren om ener
gie te besparen! 
Wil u weten welke ? 
Niets is eenvoudiger I 
Vraag onze brochures: 
'Isoleer uw huis" en 
'Verwarm uw huis' 

BON 
Ze zijn gratis en worden u 

toegezonden als u schhjtt naar 

Minister E Knoops 
Staatssecretaris voor Energie 
Handelsstraaf. 123 
1040 BRUSSEL 

Naam 
Adres 

/ 
f/l,. 

''SOLEER uw HU.s ] ' " ' ^ ^ 

energie 
Staatssekretanaat voor Energie 

dienst voor Energiebehoud. 
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18 m 
Fred slaagt 

Het einde van een tijdperk? 
Wij hadden het er vorige weelc al over: de atletlel^bond verliest alle 
kontrole over haar klubs, haar atleten en_ haar (?) organizatoren. 
Eerst was er, en is er nog steeds de miserie met Leon Schots. Nadien 
legde AV Toekomst, de ambitieuze klub uit Limburg, onomwonden 
haar commercieel-sportieve bedoelmgen bloot en vorige week don
derdag haalden de organizatoren van de vijf belangrijkste veldlopen, 
in hun opzet gesteund door de handelslui van het BOIK, de laatste 
heilige huisjes neer. De bond slaakt nog wat kreten van verontwaardi
ging maar zij is de jongste jaren zo machteloos geworden, zij heeft 
haar gezag en haar invloed door onwil en onkunde zodanig uitgehold, 
dat niemand haar nog voor ernstig aanziet. Wij zien geen redenen om 
vandaag haar verdediging op te nemen. Zij heeft zichzelf nagenoeg 
geheel ten gronde gericht. Maar haar verontwaardiging over het op
treden van het Olympisch Komitee klonk oprecht en was bovendien 
verantwoord. 

W I J hebben het BOIK op deze 
bladzijde al herhaaldelijk uitge
kleed Monsieur Mollet en slippen-
drager Vanden Eede zitten al ge
ruime tijd in de „commerce" Zij, en 
niemand anders, houden uitver
koop van de Olympische idealen 
ZIJ introduceren de sponsoring in 
de Olympische beweging Zij heb
ben nog amper bezwaren tegen 

overleven Meerdere belangrijke 
meetings en echte topcrossen in 
het veldloopseizoen kunnen de 
belangstelling voor de basissport 
opvijzelen en de kans op het ont
dekken van nieuwe talenten ver
groten Het IS maar logisch dat de 
betere atleten financieel vergoed 
worden voor inspanningen maar 
WIJ kunnen ons onmogelijk ver

vertellen raakte kant nog wal De 
„package" die de sporjsors (en de 
televisie) wordt aangeboden is 
met meer dan een geintje Noch 
voor tennis, noch voor worstelen, 
schermen en wat weet ik veel 
worden bij ons hoge kijkcijfers 
gescoord Die zijn uitsluitend voor
behouden voor de voetbalsport 
en in mindere mate voor het wiel
rennen Alle mooie teorieen over 
promotie en popularizering ten 
spijt Maar we beleven wat, dat 
kunnen we met ontkennen Eerst 
was er de verontwaardiging over 
de staatsamateurs uit het Oost
blok die de internationale kompeti
ties vervalsten, vervolgens werd 
de ballon van de Amenkaanse 
atleet-studenten doorgeprikt Eu
ropa zocht voorzichting naar een 
derde weg Tot het BOIK kordaat 
een streep trok onder het tijdperk 
van de amateurs of semi-profs en 
de commerce als enige uitweg 
voor onze stagnerende topsport 
aan vriend en tegenstander aan-
bevool en aanbeveelt 

Monsieur Mollet en slippendrager 
(de inzetfoto) Vanden Eede 

Fred De Bruyne is dan toch nog 
in zijn opzet geslaagd. In extre
mis vond hl) een sponsor voor 
zijn wielerploeg Daardoor wor
den weer enkele profs voor 
werkloosheid behoed. Want het 
legioen zal bij de start van het 
volgende seizoen behoorlijk zijn 
uitgedund. Dat staat wel vast. 
Het pleit voor Fred dat hij zich 
door de ongunstige omstandig
heden niet heeft laten ontmoedi
gen. Hl] heeft lang gezocht en 
uiteindelijk toch gevonden. Bo
vendien is hij erin geslaagd de 
bloem van de begaafde ama
teurslichting 1982 aan zich te 
binden- Vanderaerden, Emonds, 
Rogiers, en dan ook nog routinier 
Kuiper... We kennen gevestigde 
ploegen die het met minder zul
len moeten stellen. Hopelijk zal 
het voor velen pijnlijke wederva
ren van de jongste maanden op 
de lange termijn vruchten afwer
pen. Er waren en er zijn wellicht 
nog te veel beroepsrenners. Er 
werden en er worden nog te veel 
wedstrijden ingericht. Maar wij 
treden de mening(en) niet bij die 
opperen dat de beroepswielren
nerij geen toekomst meer heeft. 
Het veloke zit in onze volksaard 
gebakken. Of men er zich nu over 
verheugt of ergert: het is zo! 
Momenteel mist Vlaanderen 
evenwel een groot kampioen, 
een renner die de massa kan 
begeesteren en die bijgevolg 
ook de controverse met zich 
draagt. Van een en ander maakt 
men nu systematisch misbruik. 
De wielrenners moeten daar hun 
besluiten uit trekken. Het is nog 
niet te laat maar wel hoog tijd om 

een aantal scheef gegroeide si
tuaties recht te zetten. De wiel
rennerij moet opnieuw geloof
waardig worden. De ontluisteren
de verklaringen (of onthullingen) 
van de jongste tijd kunnen uitein
delijk een positief effekt sorte
ren. De nieuwe lichting heeft ge
luk: er is ruimte voor nieuwe 
kampioenen. Er moeten niet zo
veel gevestigde waarden ver
drongen worden. Er zijn er amper 
nog_ Op Fred De Bruyne weegt 
een zware verantwoordelijkheid. 
Onder zijn hoede moet de nieu
we lichting haar mogelijkheden 
demonstreren. Het kan gek klin
ken, maar achteraf zou kunnen 
blijken dat van de prestaties van 
de ploeg van De Bruyne in 1983 
veel afhangt voor de toekomst 
van onze wielrennerij. Vrolijke 
Fred moet er maar eens goed 
over nadenken-

Ook „het voetbal" ontsnapt niet... 

de hervorming van de atleet tot 
sandwichman Op zichzelf natuur
lijk allemaal eigentijdse verschijn
selen Daar met over Maar het 
wordt ons wel wat gortig dat 
precies het Olympisch Komitee 
als doorgeefluik tussen sport en 
commerce gaat fungeren Het 
BOIK heeft zichzelf tot een alter
natief voor het sportmimsterie ge
promoveerd In de huidige politiek-
ekonomische kontekst is dit met 
eens erg moeilijk Het grieft ons 
evenwel dat de officiële sportpers 
welwillend-begnjpend de ogen 
sluit en het verschijnsel poogt te 
normalizeren Wij voelen daar 
geen behoefte aan Natuurlijk ver
heugen WIJ ons over de orgamza-
tie van echte topcrossen en van 
echte topmeetings Belangrijke 
gebeurtenissen zijn immers zeld
zaam in een Belgisch sportjaar De 
atletieksport, die zich in het verle
den optrok aan enkele uitzonderlij
ke kampioenen (Roelants, Putte-
mans. Van Damme en Lismont) 
lijdt aan bloedarmoede In de jong
ste jaren werd zij overeind gehou
den door de Memorial Van Dam
me, nu al bijna de belangrijkste 
meeting in het Europese zomer-
circuit Maar die basis is te smal 
om op lange termijn te kunnen 

zoenen met de achterliggende be
doelingen van het BOIK dat voor 
het verwerven van almaar meer 
macht en invloed alles, zelfs zijn 
verleden en zijn traditie, wil verko
pen WIJ vragen ons trouwens af 
hoe de laatste generatie unitans-
ten — maar het is dan wel een 
koppige — in de Belgische sport
wereld hun Brussels tennistornooi 
nog aan de televisie zullen kunnen 
verkopen nu Antwerpen met een 
organizatie uitpakt die Brussel in 
belang en omvang ver overtreft 
Het verhaaltje dat de sekretaris 
Vanden Eede op de televisie — 
wat krijgen die heren toch verdui
veld snel screen-circuit — kwam 

Het kan met langer worden ont
kend ook in de voetbalsport laat 
de ekonomische krisis zich gevoe
len Vorige week woensdag wer
den WIJ echt opgeschrikt toen de 
beelden uit Wembley de huiska
mer werden binnengestraald Niet 
eens zeventigduizend toeschou
wers voor Engeland—Duitsland 
Het was tot voor een paar jaar ge
woon ondenkbaar dat de voetbal
tempel voor zulke affiche niet we
ken vooraf was uitverkocht' 
Voor de terugloop in de belang
stelling worden veel oorzaken 
aangehaald Te veel televisie, te 
weinig spektakel Onlusten rond 
het terrein Te veel wedstrijden en 
te hoge toegangsgelden De wer
kelijke oorzaak ligt wellicht in de 
kombinatie van al deze faktoren 
Alhoewel men in dit verband toch 
te gemakkelijk voorbijgaat aan de 
budgettaire implicaties van de 
ekonomische krisis Voetbal is nog 
altijd de sport van de gewone 
mens Die wordt vandaag het 
zwaarst geteisterd door de Euro
pese „inleveringsrage" Jan Mo
daal moet op zijn centen letten 

Wie weet hoeveel een zitje in de 
voetbaltribune kost heeft de reke
ning vlug gemaakt Zeker wanneer 
Jan ook nog zoonlief en njoeder 
de vrouw wil meenemen Natuur
lijk zijn de duurste plaatsen het 
snelst verkocht De begoede bur
ger lijdt nu eenmaal minder onder 
de recessie dan de bediende en 
de arbeider Anderlecht krijgt de 
loges die het op het einde van 
deze winter wil bouwen en die het 
voor één miljoen per stuk wil 
verhuren heus wel verkocht Maar 
men zal kunnen konstateren dat 
de volksplaatsen almaar „leger" 
blijven In Engeland praat men er al 
onomwonden over De grote 
klubs zijn er synoniem van grote 
industriesteden Londen, Man
chester, Liverpool, enz Beveren 
en Lokeren bestaan niet in de ons 
omringende landen Bovendien 
krijgt de gewone man schoon ge
noeg van de krankzinnige trans
ferbedragen en de onwaarschijn
lijke „lonen" die aan de voetbal-
„slaven" worden uitbetaald Ieder
een levert in maar de topklubs en 
hun vedetten met Toch zal ook 

voor hen vroeg of laat het uur van 
de waarheid slaan Manchester 
United, eens een onkreukbare 
vereniging, zit opgezadeld met 
een schuldenlast van om bij de 
tweehonderd miljoen Wij halen dit 
voorbeeld aan omdat deze klub 
tot voor korte tijd werd aangezien 
als één der machtigste van Euro
pa Een hondstrouw supportersle-
gioen van meer dan vijftigduizend 

Maar het kan verkeren United 
verloor in twaalf maanden tijd ge
middeld tienduizend toeschou
wers De almaar toenemende 
werkloosheid jaagt het publiek uit 
het stadion Waarop wacht men 
om ook in de klubs de tering naar 
de nering te zetten ' Verminder de 
loonlast, verkoop de onbetaalba-
ren en saneer de klubfinancien 

Dan word je ten minste met ver
plicht onmogelijke toegangsprij
zen te vragen Want wees nu eens 
eerlijk welke eersteklassematch 
— op televisie vat men ze bij ons 
moeiteloos samen in een goede 
drie minuten — is méér dan 
honderd frank waard'^ 

UW AUTOVERZEKERING 
dat is de zaak van MAURETUS 
De Vlaamse Verzekeringsmaatschappij van eigen bodem. 
10% voordeliger sinds meer dan 11 jaar. 
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Indrukwekkende 
VU-overwinning te Izegem 
Op 10 oktober heeft Izegem een kleine polit ieke aardverschuiving meege
maakt De VU behaalde een winst van zo'n 4 o/o. De SP ging licht vooruit met 
1 o/o. De nieuwe lijst,"Gemeentebelangen, haalde twee zetels. Al wie de meer
derheid van de voorbije zes jaar uitmaakte of steunde, werd afgestraft Zo ver
loor de CVP één derde van zijn kiezers. Intussen is een bestuursakkoord tot 
stand gekomen tussen de overwinnaars. Een akkoord dat perfekt de wil van de 
kiezers weerspiegelt 

De VU-winst 

Ondanks nnoeilijke omstandigheden 
wist de VU een winst van bijna 4 % te 
maken en vijf zetels in de wacht te sle
pen. Met 93 stemmen méér zou de VU 
zelfs een zesde zetel behaald hebben 
en dat zou ten nadele van de CVP ge
weest zijn. 

Vriend en tegenstander waren het 
erover eens: de VU trad naar voren 
met een blezonder sterke lijst. Dat Is 
tot uitdrukking gekomen in het hoge 
stemmenpercentage van alle kandida
ten. Opvallend is ook het goede voor-
keurstemmencljfer van jongeren en 
vrouwen. Jammer dat deze laatsten 
niet vertegenwoordigd zijn onder de 
verkozenen. 

De VU-verkozenen en 
hun voorkeurstemmen 

(tussen haakjes 
voorkeurstemmen 

Geert Bourgeois 
Bernard Depoorter 
Jan Maertens 
Plet Seynaeve 
Erik Vandewalle 

: hun 
in 1976) 

(997) 
(335) 

( - ) 
( - ) 

(531) 

1.334 
425 
452 
480 
996 

•De VU kreeg meer dan 700 kiezers 
méér dan 6 jaar geleden en behaalde 
18,6 % van de stemmen. Zonder 
scheurlijstje was de kaap van de 20 % 
overschreden en was een zesde zetel 
binnen. 

De SP en Gemeentebelangen 

De SP heeft goed gemikt met gewe
zen volksvertegenwoordiger Gustaaf 
Nyffels als lijstaanvoerder. De SP 
kreeg 1 % winst en 1 zetel méér. 
Zowel Gustaaf Nyffels, als Robert 
Vanlerberghe en W\\\y Verledens, wis
ten een uitstekend aantal voorkeur
stemmen achter hun naam te krijgen. 
Derde overwinnaar is Raf Leenknecht 

Dom Modest 
van Assche-
herdenking te 
Steenbrugge 
Op zondag 31 oktober gaat in 
de Sint-Pietersabdij van Steen
brugge de jaarlijkse herdenking 
door van vader abt Modest van 
Assche. Om 10 u. is er een 
plechtige eucharistieviering in 
de abdijkerk, met sermoen door 
dom Albertus Pil. Daarna is er 
een gebed bij het graf op het 
kerkhof van de abdij. 

en zijn lijst Gemeentebelangen. Met 
zijn voorkeurstemmen C999) en een 
tweede verkozene. betekent dit een 
blijvend gegeven in de Izegemse p)oli-
tlek. 

De verliezers 

Ondanks het optreden met een volledi
ge lijst (voor het eersO, bleef de PVV 
ver beneden de verwachtingen. Waar 
in deze partij gerekend werd op 3 
zetels, bleef het bij één en een licht 
stemmenverlies. Beleid 88 faalde kom
pleet 

Stemmenpercentages 
(tussen haakjes: verschil met 1976) 

SP 30,1 ( - H ) 
CVP 32,8 ( -15 ,5 ) 
VU 18,6 (-f3,9) 
PVV 7,7 ( - 0 ,2 ) 
Bel. 2,5 
G.B. 8,3 

Grote verliezer werd de CVP. 
De kiezer heeft een vernietigend oor
deel uitgesproken over het gevoerde 
beleid. 

De CVP verloor 1 kiezer op 3 en 
tuimelde van 48,35 % op 32.8 %. De 
uittredende burgemeester zag de helft 
van zijn stemmen verloren gaan en 
bleef een heel eind onder het cijfer van 
VU-kopman Geert Bourgeois. Alle uit
tredende schepenen zakten, de enen 
al dieper als de anderen, onder de 850 
voorkeurstemmen. Wat nog eens dui
delijk onderstreept hoe onverbiddelijk 
het oordeel van de kiezers geweest is. 

Zetelverdeling in Izegem 
CVP 11 ( -4 ) 
SP 10 (-1-1) 
v u 5 (-Hl) 
G.B. 2 
PVV 1 ( - ) 
Beleid O 

De V U : drie schepenen 

In feite hebben de kiezers van Izegem-
Emelgem-Kachtem zelf de koalitie be
paald. De overwinnaars, SP, VU en 
GB, hebben dan ook een bestuursak
koord afgesloten dat de goedkeuring 
van de overgrote meerderheid van de 
bevolking wegdraagt. Deze koalitie 
biedt ook het voordeel dat nu een 
duidelijke meerderheid zal besturen 
van 17 op 29. In de voorbije zes jaar is 
bewezen dat de zogenaamde CVP-
meerderheid van 15 op 29 maar schijn 
is geweest. 

Door dit akkoord krijgt de VU drie 
schepenzetels: Geert Bourgeois (1ste 
schepen. Openbare Werken, Ruimtelij
ke Ordening, Handel en Nijverheid), 
Erik Vandewalle (Kuituur, Onderwijs, 
Informatie, Wijkwerking), Bernard De-
poorter (Sociale Zaken, Jeugd en 
Feestelijkheden). 

De kiezers hebben In Izegem een 
duidelijke uitspraak gedaan. Die uit
spraak is door het bestuursakkoord 
SP-VU-GB gerespekteerd. 
De VU-overwinning Is de vrucht van 6 
jaar hard werken van het hele VU-be-
stuur en de VU-mandatarissen. 

Abonnementenslag '82-'83 
Hier de tweede stand van de abonnementenslag '82-'83. Ge
kende namen alom, heelwat VU-afdelingen in de strijd. 

Mogen wij volgende week uw naam noteren? 

Top-20 
1. Erik Vandewalle, Izegem (3) 228 

2. Paul Cresens, Diest (1) 132 

3. VU-Wommelgem (2) 120 

4. Rik Haelterman, Denderwindeke (13) 108 
Jan Van Dooren, St.-Martens-Latem (5) 108 

6. Firmin De Blieck, Neder-Overheembeek (5) 84 

Jozef Verhaeghe, Oostende (4) 84 

8. Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe (5) 72 

9. Jan Caudron. Aalst (10) 60 
Willy Kuijpers, Herent (8) 60 
Anny Lenaerts, Wilrijk (10) 60 

12. Maurits Passchijn, Meise (9) 48 

VU-Antwerpen-Stad ( - ) .- 48 

14. VU-Kruibeke (10) ^:::!: 36 

15. Hubert Keyaerts, Moorsel-Tervuren (13) 24 
Georges Raes, Ledegem (13) 24 
vu-Brugge-Kern (13) 24 
VU-Burcht-Zwijndrecht (13) 24 
VU-Hofstade (13) 24 
VU-Kontich (13) 24 
VU-Nevele (13) 24 

Aktiviteitenkalender van 
Vormingscentrum Lod. Dosfel 
Het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel organizeert een aantal kursussen of 
vormingsaktivlteiten waarop Iedereen 
vrij kan Inschrijven: 

Kursus: Industrieel erfgoed 
Met deze cyclus tracht het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel aan de deel
nemers een inzicht bij te brengen in de 
materiële infrastruktuur van het werk 
en leven van onze voorouders tijdens 
de 19de en 20ste eeuw. 
Deze cyclus wordt georganizeerd 
l.s.m. de Vlaamse Vereniging voor In
dustriële Archeologie v z w 
Gent: 29/10: 5,12/11 telkens om 20 u. 
Waar: zaal 't Keizershof, Vrijdagsmarkt 
47. Prijs: 450 fr. 

Aanbesteding 
Nieuwe zink dakgoot A.S. te Brussel 
In de dakgoot van het VU-sekretariaat op het Barri-
kadenplein te Brussel dient nieuwe zink geplaatst te 
worden. 

Het betreft: 
1 dakgoot van ± 33 m op een breedte van ± 0,90 m 
1 dakgoot van ± 25 m op een breedte van ± 0,65 m 
1 plat dak van ± 15 m2 
Kandidaten dienen vóór 11 november hun offerten 
in bij de Algeinene Sekretaris, Willy De Saeger, 
Barrikadenplein 12, te 1000 Brussel. 

Antwerpen: 3. 10. 17/11 telkens om 
20 u. Waar: zaal St.-Mathys. Pelgrim-
straat 21 Prijs: 450 fr. 

Kursus: Je lichaam, je leven 
Deze kursus geeft aan alle vrouwen 
de kans zichzelf en hun lichaam beter 
te leren kennen, dit door middel van 
het uitwisselen van ervaringen, het 
praten over hun moeilijkheden en door 
grondige informatie. Wanneer: 2, 9, 16, 
23, 30/11 telkens om 13u. 30. Waar: 
Vergaderzaal Vormingscentrum Lode
wijk Dosfel vzw., Bennesteeg 4 te 
Gent. Prijs: 750 fr. 

Studiedag rond stads
en dorpsvernieuwing 
Deze dag staat in het teken van uitwis
seling van ervaringen, bevindingen, 
over Inbreng van bewonersgroepen, 
dorps- en wijkraden In de vernieuwing 
van de woon- en leefomgeving tussen 
Vlaanderen en Zeeland. Wanneer: 
13 november om 9 u. 30 Waar: Kon-
certgebouw. St-Jacobsstraat te Brug
ge. Prijs: 100 fr of 250 fr. (met brood
maaltijd). 

Kursus: Restaureren 
van schilderijen 
Het restaureren van schilderijen is bij 
vele mensen nog onbekend terrein 
Daarom zal restaurateur Fillp Crul aan 
de hand van inleidingen en dia's de 
vele vragen beantwoorden. Wanneer: 
22, 29/11 telkens om 20 u. Waar: zaal 

St.-Mathys. Pelgrimstraat 21 te Ant
werpen. Prijs: 300 fr. 
Kursus: Energie- en 
grondstoffenproblematiek 
De bedoeling van de cyclus is na te 
gaan welke energie- en grondstofpro
blemen zich in het verleden hebben 
voorgedaan, welke er zich nu voor
doen en hoe men in de toekomst deze 
kan ondervangen 
Gent: 26/11:3,"10/12 telkens om 20 u 
Waar: zaal t Keizershof. Vrijdagsmarkt 
47. Prijs 450 fr. 
Antwerpen: 1, 8, 15/12 telkens om 
20 u.. Waar: zaal St.-Mathys, Pelgrim-
straat 21. Prijs: 450 fr. 

Kursus: Kennismaking met 
Gestalt 
Het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel v z w organizeert een avondcyclus 
voor allen die geïnteresseerd zijn in 
een ontmoeting met de Gestaltp)sy-
chologle. 
Gestalt is een eenheidsvisie die de 
mens beschouwt als een vloeiend ge
heel van lichaam, emoties, gedachten 
en geestelijk beleven. Deze cyclus Is 
bestemd voor mensen die willen wer
ken aan hun gevoelens en emoties. 
Wanneer: 9,16.23, 30 /11: 7. 14/12 tel
kens om 19 u. 30. Waar: Kultureel Cen
trum De Vlier, Groot-Begijnhof te Sint-
Amandsberg (GenO PrIjs: 600 fr. 
Inschrijvingen en inlichtingen: Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel. Berv 
nesteeg 4 te 9000 G e n t , tel. 091-
25.75.27. 
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18 m 
Fred slaagt 

Het einde van een tijdperk? 
Wi| hadden het er vorige week al over- de atletiekbond verliest alle 
kontrole over haar klubs, haar atleten en., haar (?) organizatoren 
Eerst was er, en is er nog steeds de miserie met Leon Schots Nadien 
legde AV Toekomst, de ambitieuze klub uit Limburg, onomwonden 
haar commercieel-sportieve bedoelingen bloot en vorige week don
derdag haalden de organizatoren van de vi]f belangrijkste veldlopen, 
in hun opzet gesteund door de handelslui van het BOIK, de laatste 
heilige huisjes neer De bond slaakt nog wat kreten van verontwaardi
ging maar zij is de jongste jaren zo machteloos geworden, zij heeft 
haar gezag en haar invloed door onwil en onkunde zodanig uitgehold, 
dat niemand haar nog voor ernstig aanziet Wi] zien geen redenen om 
vandaag haar verdediging op te nemen Z i | heeft zichzelf nagenoeg 
geheel ten gronde gericht. Maar haar verontwaardiging over het op
treden van het Olympisch Komitee klonk oprecht en was bovendien 
verantwoord 

W I J hebben het BOIK op deze 
bladzijde al herhaaldelijk uitge
kleed Monsieur Mollet en slippen-
drager Vanden Eede zitten al ge
ruime tijd in de „commerce" Zij, en 
niemand anders, houden uitver
koop van de Olympische idealen 
ZIJ introduceren de sponsoring in 
de Olympische beweging Zij heb
ben nog amper bezwaren tegen 

overleven Meerdere belangrijke 
nrieetings en echte topcrossen in 
het veldloopseizoen kunnen de 
belangstelling voor de basissport 
opvijzelen en de kans op het ont
dekken van nieuwe talenten ver
groten Het IS maar logisch dat de 
betere atleten financieel vergoed 
worden voor inspanningen maar 
WIJ kunnen ons onmogelijk ver

vertellen raakte kant nog wal De 
.package" die de sponsors (en de 
televisie) wordt aangeboden is 
met meer dan een geintje Noch 
voor tennis, noch voor worstelen, 
schermen en wat weet ik veel 
worden bij ons hoge kijkcijfers 
gescoord Die zijn uitsluitend voor
behouden voor de voetbalsport 
en in mindere mate voor het wiel
rennen Alle mooie teorieen over 
promotie en populanzering ten 
spijt Maar we beleven wat, dat 
kunnen we met ontkennen Eerst 
was er de verontwaardiging over 
de staatsamateurs uit het Oost
blok die de internationale kompeti
ties vervalsten, vervolgens werd 
de ballon van de Amerikaanse 
atleet-studenten doorgeprikt Eu
ropa zocht voorzichting naar een 
derde weg Tot het BOIK kordaat 
een streep trok onder het tijdperk 
van de amateurs of semi-profs en 
de commerce als enige uitweg 
voor onze stagnerende topsport 
aan vnend en tegenstander aan
beveel en aanbeveelt 

Monsieur Mollet en slippendrager 
(de inzetfoto) Vanden Eede 

Fred De Bruyne is dan toch nog 
in zijn opzet geslaagd. In extre
mis vond hij een sponsor voor 
zijn wielerploeg Daardoor wor
den weer enkele profs voor 
werkloosheid behoed. Want het 
legioen zal bij de start van het 
volgende seizoen behoorlijk zijn 
uitgedund Dat staat wel vast. 
Het pleit voor Fred dat hij zich 
door de ongunstige omstandig
heden niet heeft laten ontmoedi
gen HIJ heeft lang gezocht en 
uiteindeli|k toch gevonden. Bo
vendien is hij erin geslaagd de 
bloem van de begaafde ama
teurslichting 1982 aan zich te 
binden Vanderaerden, Emonds, 
Rogiers, en dan ook nog routinier 
Kuiper We kennen gevestigde 
ploegen die het met minder zul
len moeten stellen. Hopelijk zal 
het voor velen pijnlijke wederva
ren van de jongste maanden op 
de lange termijn vruchten afwer
pen Er waren en er zijn wellicht 
nog te veel beroepsrenners. Er 
werden en er worden nog te veel 
wedstrijden ingericht. Maar wij 
treden de mening(en) niet bij die 
opperen dat de beroepswielren
nerij geen toekomst meer heeft. 
Het veloke zit in onze volksaard 
gebakken. Of men er zich nu over 
verheugt of ergert: het is zo! 
Momenteel mist Vlaanderen 
evenwel een groot kampioen, 
een renner die de massa kan 
begeesteren en die bijgevolg 
ook de controverse met zich 
draagt Van een en ander maakt 
men nu systematisch misbruik. 
De wielrenners moeten daar hun 
besluiten uit trekken. Het is nog 
niet te laat maar wel hoog tijd om 

een aantal scheef gegroeide si
tuaties recht te zetten De wiel
rennerij moet opnieuw geloof
waardig worden. De ontluisteren
de verklaringen (of onthullingen) 
van de jongste tijd kunnen uitein
delijk een positief effekt sorte
ren. De nieuwe lichting heeft ge
luk: er is ruimte voor nieuwe 
kampioenen. Er moeten niet zo
veel gevestigde waarden ver
drongen worden Er zijn er amper 
nog~ Op Fred De Bruyne weegt 
een zware verantwoordelijkheid 
Onder zijn hoede moet de nieu
we lichting haar mogelijkheden 
demonstreren. Het kan gek klin
ken, maar achteraf zou kunnen 
blijken dat van de prestaties van 
de ploeg van De Bruyne in 1983 
veel afhangt voor de toekomst 
van onze wielrennerij. Vrolijke 
Fred moet er maar eens goed 
over nadenken. 

Ook „het voetbal" ontsnapt niet... 

de hervorming van de atleet tot 
sandwichman Op zichzelf natuur
lijk allemaal eigentijdse verschijn
selen Daar met over Maar het 
wordt ons wel wat gortig dat 
precies het Olympisch Komitee 
als doorgeefluik tussen sport en 
commerce gaat fungeren Het 
BOIK heeft zichzelf tot een alter
natief voor het sportmimsterie ge
promoveerd In de huidige politiek-
ekonomische kontekst is dit met 
eens erg moeilijk Het grieft ons 
evenwel dat de officiële sportpers 
welwillend-begrijpend de ogen 
sluit en het verschijnsel poogt te 
normalizeren Wij voelen daar 
geen behoefte aan Natuurlijk ver
heugen WIJ ons over de organiza-
tie van echte topcrossen en van 
echte topmeetings Belangrijke 
gebeurtenissen zijn immers zeld
zaam in een Belgisch sportjaar De 
atletieksport, die zich in het verle
den optrok aan enkele uitzonderlij
ke kampioenen (Roelants, Putte-
mans. Van Damme en Lismont) 
lijdt aan bloedarmoede In de jong
ste jaren werd zij overeind gehou
den door de Memorial Van Dam
me, nu al bijna de belangrijkste 
meeting in het Europese zomer-
circuit Maar die basis is te smal 
om op lange termijn te kunnen 

zoenen met de achterliggende be
doelingen van het BOIK dat voor 
het verwerven van almaar meer 
macht en invloed alles, zelfs zijn 
verleden en zijn traditie, wil verko
pen Wij vragen ons trouwens af 
hoe de laatste generatie unitans-
ten — maar het is dan wel een 
koppige — in de Belgische sport
wereld hun Brussels tennistornooi 
nog aan de televisie zullen kunnen 
verkopen nu Antwerpen met een 
orgamzatie uitpakt die Brussel in 
belang en omvang ver overtreft 
Het verhaaltje dat de sekretans 
Vanden Eede op de televisie — 
wat krijgen die heren toch verdui
veld snel screen-circuit — kwam 

Het kan met langer worden ont
kend ook in de voetbalsport laat 
de ekonomische krisis zich gevoe
len Vorige week woensdag wer
den WIJ echt opgeschrikt toen de 
beelden uit Wembley de huiska
mer werden binnengestraald Niet 
eens zeventigduizend toeschou
wers voor Engeland—Duitsland 
Het was tot voor een paar jaar ge
woon ondenkbaar dat de voetbal
tempel voor zulke affiche niet we
ken vooraf was uitverkocht' 
Voor de terugloop in de belang
stelling worden veel oorzaken 
aangehaald Te veel televisie, te 
weinig spektakel Onlusten rond 
het terrein Te veel wedstrijden en 
te hoge toegangsgelden De wer
kelijke oorzaak ligt wellicht in de 
kombinatie van al deze faktoren 
Alhoewel men in dit verband toch 
te gemakkelijk voorbijgaat aan de 
budgettaire implicaties van de 
ekonomische krisis Voetbal is nog 
altijd de sport van de gewone 
mens Die wordt vandaag het 
zwaarst geteisterd door de Euro
pese „inlevenngsrage" Jan Mo
daal moet op zijn centen letten 

Wie weet hoeveel een zitje in de 
voetbaltribune kost heeft de reke
ning vlug gemaakt Zeker wanneer 
Jan ook nog zoonlief en rrjoeder 
de vrouw wil meenemen Natuur
lijk zijn de duurste plaatsen het 
snelst verkocht De begoede bur
ger lijdt nu eenmaal minder onder 
de recessie dan de bediende en 
de arbeider Anderlecht krijgt de 
loges die het op het einde van 
deze winter wil bouwen en die het 
voor één miljoen per stuk wil 
verhuren heus wel verkocht Maar 
men zal kunnen konstateren dat 
de volksplaatsen almaar „leger" 
blijven In Engeland praat men er al 
onomwonden over De grote 
klubs zijn er synoniem van grote 
industriesteden Londen, Man
chester, Liverpool, enz Beveren 
en Lokeren bestaan niet in de ons 
omringende landen Bovendien 
krijgt de gewone man schoon ge
noeg van de krankzinnige trans
ferbedragen en de onwaarschijn
lijke „lonen" die aan de voetbal-
„slaven" worden uitbetaald Ieder
een levert in maar de topklubs en 
hun vedetten niet Toch zal ook 

voor hen vroeg of laat het uur van 
de waarheid slaan Manchester 
United, eens een onkreukbare 
vereniging, zit opgezadeld met 
een schuldenlast van om bij de 
tweehonderd miljoen Wij halen dit 
voorbeeld aan omdat deze klub 
tot voor korte tijd werd aangezien 
als één der machtigste van Euro
pa Een hondstrouw supportersle-
gioen van meer dan vijftigduizend 

Maar het kan verkeren United 
verloor in twaalf maanden tijd ge
middeld tienduizend toeschou
wers De almaar toenemende 
werkloosheid jaagt het publiek uit 
het stadion Waarop wacht men 
om ook in de klubs de tering naar 
de nering te zetten ' Verminder de 
loonlast, verkoop de onbetaalba-
ren en saneer de klubfinancien 

Dan word je ten minste niet ver
plicht onmogelijke toegangsprij
zen te vragen Want wees nu eens 
eerlijk welke eersteklassematch 
— op televisie vat men ze bij ons 
moeiteloos samen in een goede 
drie minuten — is meer dan 
honderd frank waard "^ 

UW AUTOVERZEKERING 
dat is de zaak van MAURETUS 
De Vlaamse Verzekeringsmaatschappij van eigen bodem. 
10% voordeliger sinds meer dan 11 jaar. 
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in de Volksunie 

Indrukwekkende 
VU-overwinning te Izegem 
Op 10 oktober heeft Izegem een kleine politieke aardverschuiving meege
maakt De VU behaalde een winst van zo'n 4 o/o. De SP ging licht vooruit met 
1 °/o. De nieuwe lijst,'Gemeentebelangen, haalde twee zetels. Al wie de meer
derheid van de voorbije zes jaar uitmaakte of steunde, werd afgestraft Zo ver
loor de CVP één derde van zijn kiezers. Intussen is een bestuursakkoord tot 
stand gekomen tussen de overwinnaars. Een akkoord dat perfekt de wil van de 
kiezers weerspiegelt 

De VU-winst 
Ondanks moeilijke omstandigheden 
wist de VU een winst van bijna 4 % te 
maken en vijf zetels in de wacht te sle
pen. Met 93 stemmen méér zou de VU 
zelfs een zesde zetel behaald hebben 
en dat zou ten nadele van de CVP ge
weest zijn. 

Vriend en tegenstander waren het 
erover eens: de VU trad naar voren 
met een blezonder sterke lijst Dat is 
tot uitdrukking gekomen in het hoge 
stemmenpercentage van alle kandida
ten. Opvallend is ook het goede voor-
keurstemmencijfer van jongeren en 
vrouwen. Jammer dat deze laatsten 
niet vertegenwoordigd zijn onder de 
verkozenen. 

De VU-verkozenen en 
hun voorkeurstemmen 

(tussen haakjes 
voorkeurstemmen 

Geert Bourgeois 
Bernard Depoorter 
Jan Maertens 
Piet Seynaeve 
Erik Vandewalle 

hun 
n 1976) 

(997) 
(335) 

( - ) 
( - ) 

(531) 

1.334 
425 
452 
480 
996 

De VU kreeg meer dan 700 kiezers 
méér dan 6 jaar geleden en behaalde 
18,6 % van de stemmen. Zonder 
scheurlijstje was de kaap van de 20 % 
overschreden en was een zesde zetel 
binnen. 

De SP en Gemeentebelangen 
De SP heeft goed gemikt met gewe
zen volksvertegenwoordiger Gustaaf 
Nyffels als lijstaanvoerder. De SP 
kreeg 1 % winst en 1 zetel méér. 
Zowel Gustaaf Nyffels, als Robert 
Vanlerberghe en Willy Verledens, wis
ten een uitstekend aantal voorkeur
stemmen achter hun naam te krijgen. 
Derde overwinnaar is Raf Leenknecht 

Dom Modest 
van Assche-
herdenking te 
Steenbrugge 
Op zondag 31 oktober gaat in 
de Sint-Pietersabdij van Steen
brugge de jaarlijkse herdenking 
door van vader abt Modest van 
Assche. Om 10 u. Is er een 
plechtige eucharistieviering in 
de abdijkerk, met sermoen door 
dom Albertus Pil. Daarna is er 
een gebed bij het graf op het 
kerkhof van de abdij. 

en zijn lijst Gemeentebelangen. Met 
zijn voorkeurstemmen (999) en een 
tweede verkozene, betekent dit een 
blijvend gegeven in de Izegemse poli
tiek. 

De verliezers 
Ondanks het optreden met een volledi
ge lijst (voor het eerst), bleef de PVV 
ver beneden de verwachtingen. Waar 
in deze partij gerekend werd op 3 
zetels, bleef het bij één en een licht 
stemmenverlies. Beleid 88 faalde kom
pleet. 

Stemmenpercentages 
(tussen haakjes: verschil met 1976) 

SP 30,1 (-t-1) 
CVP 32,8 ( -15 ,5 ) 
VU 18,6 (-^3,9) 
PVV 7,7 ( - 0 ,2 ) 
Bel. 2,5 
G.B. 8,3 

Grote verliezer werd de CVP. 
De kiezer heeft een vernietigend oor
deel uitgesproken over het gevoerde 
beleid. 

De CVP verloor 1 kiezer op 3 en 
tuimelde van 48,35 % op 32,8 %. De 
uittredende burgemeester zag de helft 
van zijn stemmen verloren gaan en 
bleef een heel eind onder het cijfer van 
VU-kopman Geert Bourgeois. Alle uit
tredende schepenen zakten, de enen 
al dieper als de anderen, onder de 850 
voorkeurstemmen. Wat nog eens dui
delijk onderstreept hoe onverbiddelijk 
het oordeel van de kiezers geweest is. 

Zetelverdeling In Izegem 
CVP 
SP 

vu 
G.B. 
PVV 
Beleid 

11 
10 
5 
2 
1 
0 

( - 4 ) 
( + 1) 
(H-D 

(-) 

De VU: drie schepenen 
In feite hebben de kiezers van Izegem-
Emelgem-Kachtem zelf de koalitie be
paald. De overwinnaars, SP, V U en 
GB, hebben dan ook een bestuursak
koord afgesloten dat de goedkeuring 
van de overgrote meerderheid van de 
bevolking wegdraagt Deze koalitie 
biedt ook het voordeel dat nu een 
duidelijke meerderheid zal besturen 
van 17 op 29. In de voorbije zes jaar is 
bewezen dat de zogenaamde CVP-
meerderheid van 15 op 29 maar schijn 
is geweest 

Door dit akkoord krijgt de VU drie 
schepenzetels: Geert Bourgeois ( Is te 
schepen. Openbare Werken, Ruimtelij
ke Ordening, Handel en Nijverheid), 
Erik Vandewalle (Kuituur, Onderwijs, 
Informatie, Wijkwerking), Bernard De-
poorter (Sociale Zaken, Jeugd en 
Feestelijkheden). 

De kiezers hebben in Izegem een 
duidelijke uitspraak gedaan. Die uit
spraak is door het bestuursakkoord 
SP-VU-GB gerespekteerd. 
De VU-overwinning is de vrucht van 6 
jaar hard werken van het hele VU-be-
stuur en de VU-mandatarissen. 

Abonnementenslag '82-'83 
Hie r de t w e e d e s tand van de a b o n n e m e n t e n s l a g '82-'83. Ge 
kende namen a lom, hee lwa t V U - a f d e l i n g e n in de s t r i j d . 

M o g e n w i j v o l g e n d e week uw naam no te ren? 

Top-20 
1. Erik Vandewal le , Izegem (3) 228 

2. Paul Cresens , Diest (1) 132 

3. V U - W o m m e l g e m (2) 120 

4. Rik Hael terman, D e n d e r w i n d e k e (13) 108 
Jan V a n D o o r e n , S t -Ma r tens -La tem (5) 108 

6. Firnnin D e Blieck, N e d e r - O v e r h e e m b e e k (5) 84 

Joze f Verhaeghe , O o s t e n d e (4) 84 

8. L ieve Favoreel -Craeynest , L a u w e (5) 72 

9. Jan Caud ron , Aalst (10) 60 
Wil ly Kui jpers, Heren t (8) 60 
A n n y Lenaer ts , Wi l r i jk (10) 60 

12. Maur i t s Passchi jn, Me ise (9) 48 

V U - A n t w e r p e n - S t a d ( - ) 48 

14. V U - K r u i b e k e (10) ._ 36 

15. Huber t Keyaer ts , Moorse l -Tervuren (13) 24 

Geo rges Raes, Ledegem (13) 24 
v u - B r u g g e - K e r n (13) 24 
VU-Bu rch t -Zw i j nd rech t (13) 24 
VU-Ho fs tade (13) 24 
VU-Kon t i ch (13) 24 
VU-Neve le (13) 24 

Aktiviteitenkalender van 
Vormingscentrum Lod. Dosfel 
Het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel organizeert een aantal kursussen of 
vormingsaktiviteiten waarop iedereen 
vrij kan inschrijven: 

Kursus: Industrieel erfgoed 
Met deze cyclus tracht het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel aan de deel
nemers een inzicht bij te brengen In de 
materiële infrastruktuur van het werk 
en leven van onze voorouders tijdens 
de 19de en 20ste eeuw 
Deze cyclus wordt georganizeerd 
i.s.m. de Vlaamse Vereniging voor In
dustriële Archeologie v z w 
Gent: 29/10: 5, 12/11 telkens om 20 u. 
Waar: zaal 't Keizershof. Vrijdagsmarkt 
47. Prijs: 450 fr. 

Aanbesteding 
Nieuwe zinl< dalegoot A.S. te Brussel 
In de dakgoot van het VU-sekretariaat op het Barri-
kadenplein te Brussel dient nieuwe zink geplaatst te 
worden. 
Het betreft: 
1 dakgoot van ± 33 m op een breedte van ± 0,90 m 
1 dakgoot van ±25 m op een breedte van ±0,65 m 
1 plat dak van ± 15 m2 
Kandidaten dienen vóór 11 november hun offerten 
in bij de Algemene Sekretaris, Willy De Saeger, 
Barrikadenplein 12, te 1000 Brussel. 

Antwerpen: 3. 10, 17/11 telkens om 
20 u. Waar: zaal St-Mathys, Pelgrim
straat 21. Prijs: 450 fr. 

Kursus: Je lichaam, je leven 
Deze kursus geeft aan alle vrouwen 
de kans zichzelf en hun lichaam beter 
te leren kennen, dit door middel van 
het uitwisselen van ervaringen, het 
praten over hun moeilijkheden en door 
grondige informatie. Wanneer: 2, 9,16, 
23, 30/11 telkens om 13u. 30. Waar: 
Vergaderzaal Vormingscentrum Lode
wijk Dosfel V.Z.W., Bennesteeg 4 te 
Gent. Prijs: 750 fr. 

Studiedag rond stads
en dorpsvernieuwing 
Deze dag staat in het teken van uitwis
seling van ervaringen, bevindingen, 
over inbreng van bewonersgroepen, 
dorps- en wijkraden in de vernieuwing 
van de woon- en leefomgeving tussen 
Vlaanderen en Zeeland. Wanneer: 
13 november om 9 u. 30 Waar: Kon-
certgebouw, St-Jacobsstraat te Brug
ge. Prijs: 100 fr. of 250 fr. (met brood
maaltijd). 

Kursus: Restaureren 
van schilderijen 
Het restaureren van schilderijen is bij 
vele mensen nog onbekend terrein. 
Daarom zal restaurateur Filip Crul aan 
de hand van inleidingen en dia's de 
vele vragen beantwoorden. Wanneer: 
22, 29/11 telkens om 20 u. Waar: zaal 

Ant-St-Mathys, Pelgrimstraat 21 te 
werpen. Prijs: 300 fr. 
Kursus: Energie- en 
grondstoffenproblematiek 
De bedoeling van de cyclus is na te 
gaan welke energie- en grondstofpro
blemen zich in het verieden hebben 
voorgedaan, welke er zich nu voor
doen en hoe men in de toekomst deze 
kan ondervangen. 
Gent: 26/11:3,MO/12 telkens om 20 u. 
Waar: zaal 't Keizershof. Vrijdagsmarkt 
47. Pnjs 450 fr. 
Antwerpen: 1, 8, 15/12 telkens om 
20 u.. Waar: zaal St-Mathys, Pelgrim
straat 21. Prijs: 450 fr. 
Kursus: Kennismaking met 
Gestalt 
Het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel v z w organizeert een avondcyclus 
voor allen die geïnteresseerd zijn in 
een ontmoeting met de Gestaltpsy-
chologie. 
Gestalt is een eenheidsvisie die de 
mens beschouwt als een vloeiend ge
heel van lichaam, emoties, gedachten 
en geestelijk beleven. Deze cyclus is 
tjestemd voor mensen die willen wer
ken aan hun gevoelens en emoties. 
Wanneer: 9,16,23, 30 /11: 7,14/12 tel
kens om 19 u. 30. Waar: Kultureel Cen
trum De Vlier. Groot-Begijnhof te Sint-
Amandsberg (GenO. Prijs: 600 fr. 
Inschrijvingen en inlichtingen: Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel. Ben
nesteeg 4 te 9000 G e n t , tel. 091-
25.75.27. 
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20 m 1 in de Volksunie 

WESTVLMNDEREN 
OKTOBER 
22 IZEGEM' Heropeningsfuif om 19u 30 in het „Vlaams Huis" 

Nieuwe uitbater is Pol Heldenbergh 
23 IZEGEM: Trekking van de VU-tombola om 20 uur in het Vlaams 

Huis 
26 POPERINGE: Gespreksavond over „Oude volksverhalen, vertel

lingen en liederen uit Popennge en omgeving", door Machteld 
Schier, die over dit onderw/erp een tesis schreef Om 20 uur in de 
bovenzaal van ,Het Belfort", Grote Markt 
Organizatie FVV 

23 GISTEL: VU-bal in zaal Ten Putte om 20 u 30 met orkest „De 
Zeekanters" Inkom 100 fr 

5, 6 en 7 november te Merkenvelde 

Vredesweekeinde VUJO 
Zo wat 1 jaar geleden betoogden een 
goede 150 000 mensen onder het mot
to „Geen ato^, nwapens met in België, 
niet in Europa", ,Pershing 2, Cruise, 
neutronenbom NEE". „Ontmanteling 
SS-20". „Ontmanteling van de bestaan
de atoomwapens", „Atoomvrije zone in 
Europa" en „Zelfstandige en aktieve 
vredespolitiek van België' 

Ook een flinke delegatie VU- en 
VUJO-mensen stapten mee op 

Ondanks 10 lijsten 
een VU-zetel te Koksijde 
Te Koksijde behaalt de VU dank zij het 
goede ploegwerk en n goed gevoerde 
propaganda een zetel Voor het eerst 
in de geschiedenis van de gemeente 
Koksijde. Wulpen en Oostduinkerke, 
samen groot-Koksijde. zal er na 1 
januari 1982 een vertegenwoordiger 
van de Volksunie zetelen die verkozen 
werd op een zuivere VU-lijst 

Maurits Boucquez 
naar de gemeenteraad' 

Nadat de in 1976 de VU eveneens on
der de Volksunie-kleuren. 480 stem
men behaalde en ei zo na een zetel be
kwam besloten de afdelingen Oost
duinkerke en Koksijde opnieuw op te 
komen onder de naam VU en dit als 
enige gemeente in het kanton Veurne-
Nieuwpoort De hoopgevende uitsla
gen bij de nationale verkiezingen, Mau
rice Boucquez 1433 senaat en provin
cie 751 en Andre Cavyn 466 voor de 
kamer, waren een stimulans om vast

beraden de verkiezingen in te gaan 
met Maurits Boucquez als lijsttrekker 
en Andre Cavyn als lijstduwer On
danks het nadeel van een onvolledige 
lijsf en het feit dat vier VU-leden zich 
kandidaat stelden op de onafhankelij
ke lijst van Jan Loones, zoon van 
wijlen burgemeester Loones, het op
komen van het Vlaams Blok en Agaiev 
mochten we zondagavond juichen De 
VU behaalde 687 lijststemmen Dit is 
goed voor een zetel en 87 stemmen te 
weinig voor ean tweede Lijstaanvoer
der Boucquez behaalde 324 voorkeur
stemmen Een merkwaardig feit in de 
deelgemeente Wulpen, woonplaats 
van de lijstaanvoerder, waar de VU 
120 stemmen haalt op een totaal van 
383 stemgerechtigheden en waar niet 
minder dan 8 kandidaten uit 6 verschil
lende lijsten woonachtig zijn, waaron
der een uittredende schepen en een 
uittredend gemeenteraadslid op een 
tweede plaats en twee kandidaten op 
een vierde plaats De zes jaren lange 
inzet van Maurits op milieugebied is 
aan dit resultaat met vreemd Dat 
ploegwerk een waarborg is voor suk-
ses blijkt uit het feit dat de kandidaat 
met het minst aantal voorkeurstem
men nog goed is voor 107 stemmen 
Beslist een voorbeeld voor vele ge
meenten Ovengens onze biezondere 
welgemeende dank aan alle kandida
ten van onze iijst Een prachtploeg 
door samenwerking, samen met die 
mensen die zonder zich te laten op
merken stil maar onverdroten het eind
doel in zicht, hun medewerking ver
leenden en waarop we nog steeds 
rekenen Ook zij maken deel uit van de 
ploeg die, enkel als ploeg, met sukses 
de eindmeet haalde 

ZOCKCRC1C 
• Man uit Zedelgem (Brugge), 
getuigschrift C02-lasser zoek< 
dringend werk Is bereid ook an
der werk te verrichten Inlichtin
gen G Vanoverschelde, A 
Scheuremanspark 13, Loppem, 
tel 050-825202 of op V N S 
02-2194930 

• 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, Ontvoeringsplaats 1 te 
2800 Mechelen, of telefonisch op 
het nummer van dit centrum 
015-209514 Gelieve steeds het 
referentienummer te vermelden 

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

Nieuw leven 
te Alveringem 
BIJ onze bestuursleden Roos Bruneel 
en Godfried Stevens is de ooievaar 
langsgekomen Op 11 oktober '82 is 
het gezin verrijkt met een flinke zoon 
Jan 
Van harte proficiat, en doe zo verder 
Godfnedi 

Wakken, 

rechtzetting 
Graag e v e n een kleine recht
zet t ing m b t u w kommentaa r 
over de uitslag van de ge-
nneenteraadsverk iez ingen in 
D e n t e r g e m ( „ W I J " 14 okto
ber p 8) Er w a r e n t w e e 
l i jsten de C V P ( rond de deel
g e m e e n t e Den te rgem) en de 
G r o e p 82 (hoofdzakel i jk r ond 
de dee lgemeen te W a k k e n ) 

O p de Lijst GT s tonden alle 
kand ida ten als niet-part i j-
g e b o n d e n (zo o m 4 V U -
leden, 1 PVV'e r , 1 SP'er, en
kele A C V - l e d e n en „onafhan-
kel i jken") 

N u IS het we l zo, dat de vier 
Vo lksun ie- leden allemaal ver
kozen zijn en dat er daar. 
normaal gez ien, dr ie van in 
het schepenko l lege komen , 
maar het is d u s met zo dat de 
V U , als zodanig, en de libera
len (s lechts éen kandidaat) 
de bes tuu rsg roep hebben 
g e v o r m d W i j w a r e n van me
ning, dat de meerderhe id ha
len hoofdzaak was, en dat is 
dan ook ge lukt 

Het Zedelgems sprookje 
in een notedop... 
Wie enkele jaren terug het Zedel
gems politieke landschap wou be
schrijven moest zeker niet al te veel 
ti jd besteden aan het hoofdstuk 
„Volksunie" Een bescheiden afde
ling, zonder veel aanhang, roeide 
moedeloos op tegen een overmachti-
ge CVP-lobby Een paar jaar geleden 
echter vonden enkele „autochtonen" 
en een paar inwijkelingen mekaar 
Het resultaat werd, dank zij het kei
harde werken, ronduit verbluffend, 
en bekend over het hele arrondisse
ment- van een klem bestuur naar een 
uitgebreide entoesiaste ploeg, van 
enkele leden naar honderden leden 
en een massa sympatizanten, van 
een bescheiden „aanwezigheid" naar 
grote aktie„. 

De eerste stroomversnelling was 
8 november 1981 het eerste eksa-
men voor de nieuwe bestuursploeg 
Onze twee jonge kandidaten slaagden 
met onderscheiding voor deze proef 
Het werd een sukses over de hele lijn 
de bevolking beloonde gul het gelever
de werk De bestuursploeg werd nog 
maar eens uitgebreid Er bleek geen 
tijd voor rust en de voorbereidingen 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
werden kort daarop aangevat Na 
maanden hard werken werd tot ver
rassing van de Zedelgemse bevolking 
voor het eerst een volledige VU-lijst 
aan de kiezer voorgesteld 

Dat had men rekening houdend met 
het verleden in Zedelgem met voor 
mogelijk gehouden En 10 oktober 
bracht de bevestiging van de VU-
groei en werden twee zetels 
veroverd die dezelfde avond inge
ruild werden voor twee schepenzetels 
Van oppositie voeren naar besturen 
zal ongetwijfeld een grote verandering 
betekenen voor onze afdeling Wij 
hebben echter mets te vrezen door 
onze steeds sterker wordende be
stuursploeg geruggesteund kunnen 
onze schepenen er beslist iets ,an-
ders" en vooral „beters" van maken 
Zo moet op termjn de aangroei van de 
VU-fraktie mogelijk gemaakt worden 
Dit alles kwam tot stand dank zij de 
ontzettende inspanningen van zove-
len. alles gratis en voor mets Onze ge
meende dank voor hun werk, voor hun 
vnendelijk onthaal, voor de onderlinge 
verdraagzaamheid in deze tijd van 
zenuwachtigheid en spanning, voor 
het bemoedigend drankje W e heb
ben bewezen dat we veel kunnen als 
we de handen in elkaar slaan 
Samen werken betekent echter ook 
samen feesten Vooraleer we weer 
doodernstig worden, willen we nog 
eens extra vieren, nl op ons groot VU-
overwinmngsbal op zaterdag 6 novem
ber (zaal nog onbekend, maar informa
tie volgt) Datum vrijhouden a u b Het 
moet een denderend feest worden 
tot dan en verwittig nu reeds vrienden 
en kennissen I 

G, Vanoverschelde 

De vredesproblematiek is de Vlaamse 
Beweging nooit vreemd geweest 
Daarom besliste het Nationaal Dage
lijks Bestuur van de Volksumejonge-
ren het komende nationaal weekeinde 
onder dit tema door te laten gaan 

VUJO-weekends zijn van oudsher leu
ke bedoeningen je treft er andere 
jongeren van West-Vlaanderen tot 
Limburg Je ontmoet er oude vrien
den of je maakt er nieuwe Er is tijd 

voor ernst maar ook voor leute en 
plezier Deze ingrediënten maken de 
nationale weekeinden steeds weer tot 
onvergetelijke gebeurtenissen 
Het lijvige dossier i v m dit weekeinde 
groeit maar aan Het is interessant om 
weten dat elke deelnemer die vooraf 
inschrijft dit pakket toegezonden krijgt 
Zo neemt u met alleen goed geïnfor
meerd deel aan onze kaderaktiviteit, u 
kunt ook als gemotiveerd deelnemer 
aktief tussenbeide komen Nog dit. zij 
die 550 frank op onze rekening stor
ten, moeten dit niet eens meer bevesti
gen voor ons zijn ze ingeschreven en 
worden ze verwacht VUJO-Nationaal, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel Re
kening bij de KB, nr 435-0256851-75. 
(dvsd en bs) 

VU-Koekelare gaat door 
Ondanks hoge verwachtingen, min
stens 1X zuivere VU-zetel binnen te 
rijven zijn we daar, op 20 stemmen na, 
met in gelukt 
We zijn gestart met 17 nieuwe, onbe
kende mensen op de 19, zonder „gro
te" namen maar met inzet en vertrou
wen De overlopers op andere lijsten 
hebben natuurlijk nog aan ons stem
menaantal geknaagd Wij echter heb
ben het sportief opgevangen en met 
strijdliederen en de Vlaamse Leeuw 

onze ontgoocheling verzonqen 

WIJ gaan onvermoeid voort tot in '88 
en dan winnen we zéker We zijn eén 
hecht en jong blok en enkel dat is de 
sleutel voor de toekomst Ze zullen 
ons niet temmen 

Dank aan alle kiezers en vooral aan alle 
kandidaten en medewerkers voor hun 
inzet en zelfvertrouwen Vooruit met 
de geit 

Jef Hendryckx 

Aanleggen 
wervingsreserve 

van 
bejaardenhelp(st)er 
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-jange 
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 bejaardenhelpfstjer 

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

126 tegen indexcijfer 239,01%- 386957-

Inschrijvingsgeldi 300 fr. storten op PR nr 000-0009321-09 
van het OCMW-Brugge, Kartuizennnenstraat 4, 8000 Brug
ge, vóór 30 november 1982. met vermelding „Eksamen 
bejaardenhelptstler" 
In te sturen: uiterlijk tegen 30 november 1982 aan de 
personeelsdienst van het OCMW-Brugge, Kartuizennnen
straat 4 te 8000 Brugge, geschreven aanvraag deelneming 
eksamen. voor eensluidend verklaard afschrift diploma en 
brevet (Adv. 1391 

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 met 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 brevet van sanitair help(st)er 
Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen 

indexcijfer 239,01 °/o 416.594-

3 
4 

Weddeschaal: 135 tegen 
619 442 fr dn 29 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 300 fr storten op PR nr 200-0009321-09 
van het OCMW-Brugge. Kartuizennnenstraat 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, Kartuizennnen
straat 4 te 8000 Brugge, geschreven aanvraag deelneming 
eksamen, voor eensluidend verklaard afschrift diploma 

(Adv. 137) 
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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 met 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 
Diploma gegradueerd medisch sekretaris(esse) 
Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen 

indexcijfer 239,01 % 456031-

3 
4 

Weddeschaali 147 tegen 
787 414 fr (in 29 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 400 f r storten op PR nr 000-0099581-59 
van het AZ Sint-Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge, voor 
20 november 1982, met vermelding „Eksamen medisch se-
kretaris(esse)" 
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. 136) 

LIMBURG 

Aanleggen 
wervingsreserve 
van sociaal 
verpleegkundige 
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 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 gegradueerde sociaal verpleegkundige 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen 
Weddeschaal: ' ' 155 (eindwedde 177) tegen indexcijfer 
239,01 % 481366-907 502 fr dn 27 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 400 fr storten op PR nr 000-0009321-09 
van het OCMW-Brugge, Kartuizerinnenstraat 4,8000 Brug
ge, vóór 20 november 1982, met vermelding „Eksamen 
sociaal verpleegkundige" 
In te sturen: uiterlijk tegen 20 november 1982 aan de 
personeelsdienst van het OCMW-Brugge, Kartuizerinnen
straat 4 te 8CKX) Brugge, geschreven aanvraag deelneming 
eksamen, voor eensluidend verklaard afschrift diploma 

(Adv. 138) 

Aanleggen v 
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 in dienst van een OCMW 
zijn of werkzaam bij een andere overheidsdienst geldt, in
zake deze leeftijd, de volgende regeling op es-jarige 
leeftijd ten minste twintig pensioenaanspraak verlenen 
de dienstjaren kunnen laten gelden ten aanzien van de 
Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen 

3 Diploma licentiaat in de psychologie 
4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen 
Weddeschaal: 180 tegen indexcijfer 239,01% 653645-
1071 673 fr dn 23 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 400 f r storten op PR nr 000-00995 81-59 
van het AZ Sint-Jan Ruddershove 10 te 8000 Brugge 
voor 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 SCKX) Brugge geschreven aanvraag deelneming 
eksamen, voor eensluidend verklaard afschrift diploma 

(Adv. 135) 

Met 16 van de 23 zetels naar een versterkte meerderheid 

Verjonging-Bree 
behaalt 58,9 % der stemmen! 
Wanneer er in Vlaanderen iemand wenst aan te tonen dat de letters CVP maar 
al te dikwij ls staan voor haatdragerij, vuilspuiteri j , laag bij de grondse prakti j
ken of een aaneenschakeling van leugens-om-bestwil, dan hoeft hij enkel de 
verkiezingspamfletten van de Breese CVP-afdeling bij mekaar te zoeken en 
deze aan een korte analyse te onderwerpen Wat de jongste dagen voor 10 
oktober door deze notoire katolieken werd gepresteerd grenst aan het 
ongeloofli jke, maar hun uitslag was dan ook relevant voor het gevoerde be
leid een verlies van twee zetels (van 9 naar 7) in Bree terwij l Jaak Gabriels op 
de lijst Verjonging 4583 stemmen behaalde en met 58,9 % 16 op 23 zetels ver
overde of een winst van drie eenheden PVV-er Paul Guffens verdwijnt daar
mee na twee legislaturen uit de Breese raad-

Maar terug naar de CVP-campagne 
Uit haar taktische zetten doen we een 
kleine greep ter illustratie Zo het eer
ste fjamflet met het woord „zwart ' in 
hoofdletters en vet, telkens als het 
over Verjonging ging (zij bezigden 
onveranderd de term Volksunie) Een 
staaltje hiervan is de prachtige volzin 
„Met Verjonging pardon Volksunie zal 
de toekomst er voor Bree zwart uit
zien" (1ste pamfleO 

Kinderoorlog 
Tweede bewijs van de demokratische 
beginselen van de CVP-Bree is de 
samenstelling van haar lijst Twee 
voorbeelden er is vooreerst de (vnj 
gekende) dr Timmermans, kinderarts 
die zich bij de Oranjelijst aanmeldt 
aangezien hem binnen het OCMW-
Bree bepaalde uitbreidingen van zijn 
dienst om financiële redenen gewei
gerd werden Dr Timmermans zou 
nadien het jjersoneel van het OCMW-
ziekenhuis diets gaan maken op hem 
te stemmen daar dit voor hen de enige 
garantie was om aan het werk te 
blijven Zijn praktijken gaan nog ver
der een uur voordat door minister De 
Wulf de nieuwe kinderkribbe wordt 
geopend, belt dr Timmermans de 
voorzitter van het O C M W Denis Thys 
en meldt dat onmiddellijk een aantal 
kinderen uit het dagverblijf moet wor
den gezet daar hij bij hen tsesmettelijke 
verschijnselen had waargenomen 
(Uit het tegenonderzoek zou later blij
ken dat dit nonsens waren) Dr Tim
mermans gaat nog verder en besluit 
enige dagen later tot de sluiting van het 
kinderdagverblijf daar waar het Wie-
kernestje over verschillende afzonde
ringskamertjes beschikt Het verhaal is 
evenwel nog niet gedaan zaterdag
avond 9 oktober breekt de CVP-clan 
de Verjongingsborden voor het stem
lokaal af plaats er hun propagandawa-
gen plus een groot bord boven in de 
goot van het aanpalende huis met de 
tekst De Volksunie misbruikt de kin
deren van Bree voor (X)litieke doelein
den ' 

Hoe meesterlijk deze zet gebleken is 
kon men de volgende morgen bij de 
stemverrichtingen afleiden Een jonge 
vader wiens kind ook in het kinderdag
verblijf was en zodoende voor enkele 
dagen naar een tussenoplossing 
moest zoeken gaai stemmen ziet het 
CVP-bord keert naar huis terug en 
maakt ook een bord .De CVP van 
Bree heeft mijn kind misbruikt Beves
tigd op zijn wagen njdt hij met dit bord 
een twintigtal maal langs de CVP-
kandidaten verzameld aan het stern-
bureel Men heeft ooit voor minder 
bleek gekeken 

Dat wat dr Timmermans betreft Er 
was nog een tweede voorbeeld over 
de lijst-samenstelling in de persoon 
van de h Lemmens leraar LO die 
meende te moeten opkomen aange
zien hij zo een dienstvaardig persoon 
bleek (aldus zijn pamfletten) Bij zijn 
deur-aan-deur-ronde in zijn buurt ver
duidelijkte hij evenwel dat hij moest 
opkomen en daarvoor zou dan het 
ACV verantwoordelnk zijn omdat deze 
organizatie enkele kwalijke problemen 
van deze nieuwe kandidaat met suk-
ses behandeld had 
Derde bewijs van de demokratische 
beginselen van de CVP is he manipu 
leren van de bevolking door middel 
van zgn ministeriele bneven die moe

ten verduidelijken hoe goed men zich 
inspant om het de Breeenaar beter te 
maken Zo was er een brief van minis
ter Lenssens die aantoonde dat de 
belofte van toelage voor de toevoer
collectors het resultaat was van de 
herhaalde tussenkomsten" van parie 

mentair Lambert Kelchtermans uit 
Neerfjelt Nadien bleek evenwel dat de 
brief een degelijke trucage was waar 
de nodige administratieve referentie-
kentekens van het ministene totaal op 
ontbraken' 

Suksesvolle toekomst 
Er IS nog zo een waslijst van propagan-
da-staaltjes, doch het is beter ze te ver
geten en verder te kijken naar het
geen in Bree echt gepresteerd word t 
Voor de meeste Breeenaren was het 
immers duidelijk dat de Lijst van Jaak 
Gabriels opnieuw zou gaan bijwinnen 
en voor de twijfelaars was dat vrij vlug 
duidelijk na het lezen van de Oranje 
blaadjes Ook het aantal behaalde 
stemmen van de overige kandidaten 
tonen dit aan de vijf schepenen zitten 
allen binnen de groep van de zeven 
meeste voorkeurstemmen in Bree (al
leen Jaak Gabnels en man-van-het-
eerste-uur Adnaan Custers met 1983 
stemmen zitten daar nog tussen in) 
De 23ste op de lijst haalde daarenbo
ven nog 1343 voorkeurstemmen en 
dat IS al meer dan de 5de verkozene 
op de CVP-lijst dr Timmermans (die 
daarenboven ook nog met kan gaan 
zetelen) met 1212 stemmen Erg ver
heugend daarenboven voor de Volks
unie-afdeling van Bree is de verkiezing 
van haar voorzitter Nand Mouling die 
als nieuwkomer in de politiek aan de 
haal ging met 1664 stemmen of de 
11 de plaats op de lijSt Verjonging Dat 

„Omtrent de 

Nieuwe Orde" 

te Bree 
Op vrijdag 22 oktober gaat er te Bree 
in de (Dambnnus Kloosterstraat om 
20 u een lezing door over de tv-reeks 

De Nieuwe Orde van Maurice De 
Wilde Niemand minder dan Ed V (Ar
thur De Bruyne van t Pallieterke) 
spreekt er omtrent deze omstreden 
reeks Na de uiteenzetting is er ruime 
gelegenfieid tot vragenstellen en dis-
kussie' Gratis inkom 

VU in Herk-de-Stad 
Voor de eerste maal een VU-lijst en 

2 zetels binnennjven is eigenlijk niet zo 
slecht Alhoewel we gehoopt hadden 
op 3 zetels was daarom het goed 
humeur met verloren gegaan Onze 
twee gekozenen zijn Wilfned Uten 
met 346 stemmen en Laurens Appel 
tans 363 stemmen 

De zetelverdeling te Herk-de-Stad 
gebeurde als volgt CVP 10 zetels SP 
8 zetels VU 2 zetels PVV 1 zetel De 
koalitie werd gevormd met een genn-
ge meerderheid door CVP en PVV 
(11 zetels) 

Er werd dan ook door bestuur en 
kandidaten besloten om verder en 
harder te werken de volgende 6 jaren 
ondermeer via dienstbetoon plaatse
lijk VU-krantje en andere aktiviteiten 

doet evenwel niets at aan de verdien
sten van de andere verkozenen die de 
voorbije zes jaren hadden bewezen al 
de aktiviteiten van VU-Bree tot en met 
de t)estuursvergaderingen door hun 
aanwezigheid te steunen 
Met zestien zetels zit men m Bree dus 
op rozen voor de komende jaren, 
tenminste wat de meerderheid in de 
raden betekent Dat dit het resultaat is 
van vele jaren hard werken maar ook 
van een eerlijk en ojjen beleid is dan 
ook de richtingwijzer voor de komen
de zes jaren We zijn er van overtuigd 
dat de herkozen ploeg ook de volgen
de legislatuur suksesvol zal afsluiten 

Enk Eyckmans 

Bij FVV-TessenderIo 
Tele onthaal 

Krisisinterventie 
Mevrouw Elens, verantwoordelijke 
voor Tele Onthaal Hasselt geeft op 
donderdag 28 oktober 1982 om 20 
uuur in zaal Belvedere Eergels 137 
een korte uiteenzetting over de manier 
waarop haar centrum mensen in een 
knsis-situatie tracht op te vangen 

Kindertoneel 
„Dag dokter" 
Het tema Jokke Bot gaat normaal om 
9 u naar t)ed en enkele uren later 
ontwaakt hij in een ziekenhuis waar 
een bonte verzameling van mensen en 
dieren voor een heleboel dolle avontu-
••en zorgen 

HIJ gaat op zoek naar de pil die ervoor 
zorgt dat men nooit meer ziek kan 
worden 

Samen met Bolle Steenpuist Griet 
Gnep zuster Aspirientje, dokter Gnjs-
man en juffrouw Windel beleeft hij heel 
wat dolle avonturen 

Wanneer ' Zaterdag 30 oktober om 
14u 

Waar' ' Casino Beringen 
Pnjs 35 fr per persoon (met eigen 
wagen) 

Gezamenlijk vertrek op de Markt om 
13 u 15 zo kunnen ook kinderen zorv 
der hun ouders mee 

Gelieve voor dit toneel vooraf in te 
schrijven en te betalen voor 17 okto
ber bij een der bestuursleden nl Irene 
Camps tel 33 20 79 Nicole De Bruyn, 
tel 663412 Therese Gobert tel 
661080 Greetje Henkens tel 
6624 85 M Therese Janssen tel 
662152 Lieve Kenens tel 331540 
Mia Nijs tel 662338 Lily Pais tel 
661845 Anny There, tel 665078 

C" GReOTSE " ^ 
JUBILEUMWEDSTRIJD 

Vraag het reglement 
en 

deelnemingsformulier 
aan de kassa van 

SKM 

Boomsesteenweg 35 
l ^ Aartselaar J 
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Joris Depré bij de bespreking begroting '83: 

VU-fraktie 
vraagt splitsing 
provincie Brabant 
Vrijdag II. begon In de Brabantse provincieraad de bespreking van de 
begroting '83. Namens de VU-fraktle sprak fraktievoorzitter Joris Depré de 
vergadering toe. 

Na een omstandige uiteenzetting over de weg die het Vlaamse volk door de 
eeuwen heen diende af te leggen kwam Joris Depré bij de provincie Brabant 
terecht die hij „als het kleine België" beschouwde. Hieronder enkele citaten 
uit zijn toespraak. 

Jor is Depré; „Wij, Vlamingen van de 
Volksunie, wensen voor ons volk meer 
duidelijkheid en meer autonomie ook 
en vooral financiële autonomie. Gedu
rende meer dan honderd jaar waren 
wij machteloze bedelaars die 'arm en 
dom- werden gehouden. Die tijd is 
onherroepelijk voorbij Remmende fak-
toren blijven echter het Belgisch groot
kapitaal, de machtige syndikaten en de 
Boerenbond om er enkele te noemen 
die hun specifieke belangen doen pri
meren op het algemeen volksbelang. 
Heelwat van wat ik tot nog toe mee
deelde is ook toepasselijk op de pro
vincie Brabant, die zowat als het kleine 
België kan beschouwd worden. Be
stuurd door meestal zes partijen, in
tern netjes gescheiden door de taal 

(waarbij in de Bestendige Deputatie, 
wegens de taalonkunde van de mees
te Franstaligen. de lamme goedzakken 
van de Vlamingen, zoals steeds, hun 
..beste" Frans wel zullen bovenhalen). 
Dit is een zeer hybride en verlammen
de toestand die elk dynamisme verij
delt en is werkelijk een afspiegeling 
van het unitaire België dat met de dag 
onbestuurbaarder wordt". 

In het tweede gedeelte van zijn toe
spraak kwam raadslid Depré tot de 
kern van de zaak: De splitsing van 
Brabant in een Vlaamse en een Waal
se provincie. 

Joris Depré: ..Geregeld maken we in 
deze provincieraad mee dat de ene 
gemeenschap zich bekocht voelt door 

Gemeente Grimbergen 1850 
(Brabant) 

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen van Grimber
gen brengt ter kennis dat de hierna vermelde betrekkingen 
te begeven zijn aan de gemeente Grimbergen: 
A. K E U K E N P E R S O N E E L 

In vast verband: 

— I h u l p k o k ( k i n ) - vo l t i j ds 

In tijdelijk verband: 
— 1 ko f f i e ze t t e riste r) - vo l t i j ds 
— 4 he lpe r i s t e r l s - vo l t i j ds 
— 2 helperisterls met 321 jaaruren 
— 2 helperisterls met 351 jaaruren 
— 2 helperisterls met 357 jaaruren 
— 2 helperisterls met 697 jaaruren 

B. ONDERHOUDSPERSONEEL 
In tijdelijk verband: 
— 2 schoonmalalkeristerls met 1300 jaaruren 
— 2 schoonmalalkeristerls met 1885 jaaruren 
— 2 schoonmalalkeristerls met 1900 jaaruren 
— 2 schoonmalalkeristerls met 910 jaaruren 
— 1 schoonmalalkeristerls met 266 jaarurèn 
— 1 schoonmalalkeristerls met 732 jaaruren 
— 1 schoonmalalkeristerls met 800 jaaruren 
— 1 schoonmalalkeristerls met 1322 jaaruren 
— 1 schoonmalalkeristerls met 1976 jaaruren 
— 1 schoonmalalkeristerls met 1040 jaaruren 
— 1 schoonmalalkeristerls met 780 jaaruren 
— I schoonmalalkeristerls met 988 jaaruren 
— 1 schoonmalalkeristerls met 1976 jaaruren 

De kandidaturen, eigenhandig geschreven, vergezeld van 
de nodige bewijsstukken dienen uiterlijk op 12 november 
1982 per aangetekende postzending gericht te worden aan 
de heer burgemeester van Grimbergen. De kandidaten 
dienen te vermelden voor welke funktie zij postuleren, hetzij 
voltijds hetzij deeltijds. 
Nadere inlichtingen en deelnemingsvoorwaarden kunnen 
worden bekomen op de dienst Sekretariaat gemeentehuis 
Grimbergen, tel. 02-269.12.47. 

(Adv. 1440 

VU- St.-Pieters-Leeuw 
heeft wind in de zeilen 
In St.-Pieters-Leeuw, een echte CVP-
burcht met daarenboven een heel po
pulaire burgemeester, slaagde onze 
partij erin het aantal zetels te verdub
belen; van 2 naar 4! Aan de basis van 
dit sukses ligt ongetwijfeld kamerlid 
Daan Vervaet maar ook de ganse 
ploeg mag een pluim op de hoed 
steken. Tijdens de gehele kiesstrijd 
werd in de propaganda de hele groep 
naar voor geschoven. Wie van de 
kandidaten persoonlijke propaganda 
wou voeren moest in zijn pamflet 
vertrekken vanuit de groepsfoto. Het 
resultaat liegt er niet om: alle kandida
ten hebben meer dan 200 voorkeur-
sterffnen. Naast Frans Adeng en Daan 
Vervaet zijn Etienne Van Cutsem — 
voorzitter van de Boerenmarkt te 
Gaasbeek — en de volkse dokter 
Georges Gillis verkozen. Van Cutsem 
en Gillis haalden als nieuwkomers res-

pektievelijk 505 en 476 voorkeurstem
men. Een flinke versterking voor de 
dynamische VU-ploeg uit St-Pieters-
Leeuwl 

m Wij in de Voll<sunie 

de andere en dat vooral de Franstalige 
Brusselaars zich in het geheel veron
gelijkt voelen. Zou het dan niet beter 
zijn dat ook hier duidelijkheid zou 
geschapen worden? Waarom niet de 
huidige provincie opsplitsen in een 
provincie Vlaams-Brabant. een provin
cie Waals-Brabant en een hoofdstede
lijk gebied Brussel dat zou samenval
len met de huidige agglomeratieraad 
en waarbij iedereen zijn eigen potje 
zou koken en met eigen middelen ? Het 
zou heel wat wrijvingen voorkomen en 
wis en zeker de werklust aanporren. 
Meteen zou er ook een einde komen 
aan de anti-demokratie van de huidige 
Brusselse agglomeratieraad waar 
sinds 1971 geen verkiezingen meer 
gehouden werden. De ons voorgeleg
de begroting voor 1983 zullen wij dan 
ook in het licht daarvan bekijken. In af
wachting van een herstrukturering van 
onze provincie, zullen wij déze punten 
goedkeuren die noodzakelijk zijn voor 
de specifieke werking. Voor de andere 
punten zullen wij het nodige voorbe
houd maken en desnoods onze afkeu
ring formuleren". 

BRABANT 
OKTOBER 
22 GOOIK: In 't Krekelhof stellen 2 VU'ers hun werk „kunstbreiwerk 

en pottenbakken" ten toon van 22 oktober tot en met 1 novem
ber. Te bezichtigen op vrijdag, zaterdag en zondag. 

22 LEUVEN (arr.): Arrondissementsraad om 20 uur in zaal Aroma, 
Mechelsesteenweg 471, te Herent. Agenda; Bespreking van de 
verkiezingsuitslagen; VVM-werking; varia. 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : s a l o n s 

l u s t r e r l e 

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

Dinsdag, woensdag en vri jdag 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 

k l e i n m e u b e l e n : 
g e s c h e n k a r t i k e l e n ' 

Zaakvoerder 

Stdf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Tervuren: VU-sukses 
bezorgt CVP rillingen 
Wat voorafging». 
Zes jaar terug bezorgden de verkie
zingen de VU-Tervuren een daverend 
sukses. De definitieve doorbraak: 
zes verkozenen, later gevolgd door 
een bestuursakkoord met de CVP. 
Joris Depré wordt schepen van on
derwijs en Frans Trappeniers van 
hulsvesting en leefmilieu. Joris volgt 
daarbij SP'er (toen nog BSP'er) Ver 
Eecke op, die het gemeentelijk onder
wijs als een puinhoop achterlieL 
Frans vertegenwoordigt met Van 
Meerbeek (CVP) de deelgemeente 
Vossem in het schepenkollege. 

En dan 10 oktober '82-
De Tervurense bevolking laat ondub
belzinnig haar goedkeuring blijken 
t.o.v. het door schepen Depré en Trap
peniers gevoerde beleid. Het Tervu-
rens onderwijs verrees uit de puinen 
en wordt nu door vriend en vijand als 
voorbeeld gesteld. Het Gito werd uit
gebouwd, infrastruktuurwerken aller
hande maakten van de gemeentescho
len van Moorsel, Vossem en Duisburg 
een voort>eeld van hoe het kan en zou 
moeten. Het leerlingenaantal kende 
een explosie. Tervuren was er een 
paar maand geleden als eerste bij om 
het computerexperiment aan te dur
ven! De verkiezingen belonen dan ook 
de schepenen Depré en Trappeniers 
die onder hun beiden 1.586 stemmen 
winnen! Depré haalt meer dan het 
dubbele van in '76 (van 382 naar 842 
voorkeurstemmen). De VU haalt net 
geen 7de zetel, maar wint — ondanks 
een machtskoncentratie in de deelge
meente Duisburg vanwege de CVP — 
wel 226 stemmen bij en klimt naar 
23.17 %. De kloof met de CVP (voor
heen ruim 14 %) wordt klein, amper 
10 %. De CVP verliest 3,17 %. Haar 
burgemeester verliest 185 stemmen 
en haalt er 262 minder dan VU-lijsttrek-
ker Depré, 51 minder dan VU-schepen 
Trappeniers, uit Vossem. In deze deel
gemeente wordt de CVP van de kaart 
geveegd. CVP-schepen Van Meer
beek — die alleen overblijft! — haalt 
nog amper 278 stemmen, verlies 140, 
en komt daarmee op het niveau van de 
zesde VU-verkozene Lode Aerts, 
eveneens uit Vossem. 
Maar ook de oppositie krijgt klappen. 

De SP verliest 2,68 %, haar lijsttrekker 
en vroeger onderwijsschepen Ver 
Eecke haalt slechts 290 stemmen, 70 
minder nog dan in het voor hem reeds 
rampzalige jaar 76. De PVV klimt' 
weliswaar uit haar historisch diepte
punt van '76, doch zonder te schitte
ren. Haar lijsttrekker Verheyden, die bij 
de parlementsverkiezingen in '81 nog 
±1.000 stemmen haakle krijgt er nu 
nog 319 achter zijn naam... 

En dan de koalitie-
Op de verkiezingsdag reeds sluit de 
PVV (2 zetels) met de PRL (3 zetels) 
een akkoord en wendt zich tot de CVP 
(10 zetels) om samen een koalitie te 
vormen. Hun eis is „miniem": één sche-
penzetel en het verwijderen van de 
platen „Tervuren waar Vlamingen thuis 
zijn"... Deze kwakkel kan uiteraard niet 
doorgaan. De intern verscheurde CVP 
(afgestrafte burgemeester en schepen 
Van Meerbeek, verlies van een zetel 
en 3,17 % van de aanhang, groeiende 
populariteit van de VU en haar twee 
schepenen) neemt reeds dan het be
sluit de VU naar de oppositie te verwij
zen. Wat niet voor mogelijk werd ge
houden en zelfs door de meest ferven
te CVP-aanhangers als onmogelijk be
titeld, werd een waarheid. Haat en nijd 
halen het op het gezond verstand. Het 
volksbelang moet wijken voor eng 
partikratisme. De SP wordt binnenge
haald en ook de PVV. Laatste partij, 
zoals steeds gemakkelijk met een 
zoethoudertje te paaien, krijgt één 
schepenambt Men richt er zelfs één 
voor op; Middenstand en Toerisme! 
(niet lachen au.b., grinniken). En SP-er 
Ver Eecke, die het Tervurens onder
wijs zes jaér terug als een ruïne achter
liet, mag zijn vernielwerk opnieuw op 
de Tervurense jeugd botvieren. Als 
sekretaris van het ouderkomitee van 
het Ateneum in Tervuren en bevechter 
van al wat ook maar naar katoliek 
onderwijs ruikt (het SP-programma bij 
de verkiezingen was op dit punt radi-
kaal: gedaan met het katoliek en ge
meentelijk onderwijs!) krijgt van de 
CVP het schepenambt van onderwijs 
toegeschoven. Tijdens informatiekon
takten één dag vóór het afsluiten van 
het bestuursakkoord wist de CVP-
voorzitter en kabinetsmedewerker van 
minister Geens ons nog voor te hou
den dat onderwijs hen nauw aan het 

hart lag en dat daarover eerst zou 
moeten worden gepraat... Ongelooflijk! 
De afgunst won het van de rede. 
Liever een degelijk bestuur offeren, 
dan Joris Depré toelaten verder uitste
kend werk te presteren en Frans Trap
peniers schepen van Vossemse aan
gelegenheden te maken, bij ontstente
nis van enige andere Vossemnaar in 
dat kollege. In de Vossemse cafés 
bazuinen de gebuisde CVP'ers 
(slechts één verkozene, „gewezen" 
schepen Van Meerbeek, is overgeble
ven) uit dat zij er voor zorgden dat de 
VU in de oppositie belandde. In al hun 
naïviteit vergeten ze er bij, dat ze er zo
doende ook voor zorgden dat de 
deelgemeente Vossem nu helemaal 
niet meer in het schepenkollege verte
genwoordigd is. Zalig de armen van 
geest.. 

En nu: de toekomst-

De VU-ploeg is evenwel te realistisch 
en te dynamisch om bij deze ene 
plaagstoot het hoofd te laten hangen. 
Tijdens het overwinningsfeest, aange
boden door onze zes verkozenen op 
zaterdag 16 oktober jl. werd reeds 
meer over de toekomst gesproken 
dan over de aanslag in de rug werd ge
tobd. We zijn vanuit de oppositie groot 
geworden, we kunnen alleen maar 
groeien. De strategie voor de komen
de zes jaar Ijgt reeds in grote lijnen 
vast. Van de Volksunie zal men in 
Tervuren nog veel horen. Sommigen 
hun oren zullen nog tuiten. De CVP 
maakt weer eens de vergissing te 
denken dat het geheugen van de 
kiezer kort is en dat kiesbedrog snel 
wordt vergeten. Ze kunnen er op aan 
dat de VU de fakkel brandend zal 
houden! 

Een woord van dank-

Dank, hartelijk dank aan onze 2.536 
kiezers en allen die ons genegen zijn. 
Dank zij hen stuurt de Volksunie vol
gende jonge en dynamische ploeg 
naar de gemeenteraad: 
Joris Depré (Tervuren) 

842 stemmen (-1-460) 
Frans Trappeniers (Vossem) 

631 stemmen (-1-126) 
Monika Bruyiandt (Tervuren) 

412 stemmen (-1-238) 
Alex Vander Hulst (Vossem) 

317 stemmen (-(- 70) 
Hubert Keyaerts (Moorsel) 

311 stemmen (+132) 
en voor de eerste maal een verkozene 
uit deze deelgemeente! 
Lode Aerts (Vossem) 

274 stemmen ( + 5) 
'Fons Van den Abbeele 

UW AUTOVERZEKERING 
dat is de zaak van MAURETUS 
De Vlaamse Verzekeringsmaatschappij van eigen bodem. 
1 0 % voordeliger sinds meer dan 11 jaar. 

21 OKTOBER 1982 



Wij in de Volksunie m 23 

lepel & vork... 

Café Het Vlaams Huis 

bi| Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-797084 
Kom es binnen waar VlamingeT 
thuis zijn 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevesl 60. LEUVEN 
Tel 016-228672 
Kon Astndlaan 85. KONTICH 
Tel 031-57 3032 
Nieuw Brugstraat 28. BRUSSEL 
Tel 02-2187489 
Brugse Baan 1. HULSTE 
Tel 056-71 15 36 
Grote parkeerterreinen zalen vrij 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis-
steiner Sprudel goed en goed
koop eten 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

bulthmtp 
poggenpohl 

e a moderne of massieve 
KEUKENS 

Kuchen-Zentrum 
Belglelel 66, 

2000 Antwerpen 
Tel 03-2300772 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapeltiuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-412922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondië-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 lot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfried 8LANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6757 12 

• • 9* iaio.iaao ^tr -^ 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
D* familiMaak mat tradilia. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36 
Scfiaarbeek 
Tel 02-7345609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31. 1686 Goolk 
Tel 02-532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02-25202 40 
rfest zondag gesloten • Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chief -h spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Banketbakkerij 
AIMTWERPIA 

Geroardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Moun ts GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 

Dr Van De Per 'o le i 51 
DORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 03/2365654 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 2148 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

DE PUS 
GEBROEDERS 

Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEIVI 
Tel 052-21 1606 

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafolgoriel 

Scfuldersiraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/237 4572 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marceila Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-3006 53 

Lokaal 

„T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn 

SPECIALIST VOOR / " " ^ 
AL UW FEESTEN A i . / ^ ^ 

Verzorgde keuken [^llllllllti] 
Demokratische prijzen v \ „ „ < ; ^ 
Uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 03/481 8841 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verbertsiraat 145-147 
2120 Schoten, 03/65841 76 

Wi | verzorgen al uw feesten 

Café Taverne Ten Doolaert 
Putsebaan 6, Keerbergen 
Tel. 015-51.66.54 
Specialiteit: Paling in 't Groen 
Eigenaar-uitbater Marina en Kamiel De Roover-Van Wese-
mael 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

Frans Pierards is niet meer 
Daags voor de verkiezingen hebben 
WIJ Frans begraven te Zoutleeuw 
„Zijn stad" aan de verzande Gete, op 
de rand van het achtergestelde Hage-
land. groot geworden tussen de 9de 
en 15de eeuw langs de handelsweg 
Keulen-Brugge De middeleeuwse luis
ter blijft spreken uit de gotische St -Le-
onarduskerk, waar we Frans' over
tocht met de vele. vele mensen deel
den 
Frans Pierards' leven weerspiegelde 
de twee de armoe, het harde werk 
van het Hageland, en de zwierige trots 
van de Zoutleeuwse stedeling Frans 
was een Vlaming en daar was hij fier 
opi Op zijn doodsprentje lezen wij die 
bekende zin, die tevens zijn levens
beeld weergeeft Dat leven in zijn 
zware pendelarbeid naar Brussel en 
doorheen de repressie hadden hem 
met gekraakt, maar eerder geadeld Hij 
stond bij de stichting van de VU-
afdeling vooraan, zijn huis wijd-open 
versierd zelfs om de toenmalige sena
tor Van Haegendoren en onszelve te 
ontvangen Vooraan stond hij met Vic-
toire Liesenborghs die onvervangbaar-
trouw dit moedige leven steunde 
Frans liep vooraan, in de betogingen 
op de IJzerbedevaart en ook in „zijn 
St-Ceciliafanfare" waar hij haast 
45 jaar de trommel sloeg Frans zal 
met twinkelende oogjes neergekeken 
hebben op al de vrienden Wim Laroy, 
Werner Schiemsky, Reimond Fran
cois, Rene lambeets, Etienne en Alice 
Van Langenhoven Rene van Herwe

gen, Bert Beelen en zovele anderen 
De fanfare voorop, voor hem al die 
bloemen en de mooie kameraadschap-
pelijke woorden van Louis Luyten 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€teriüt 
Bouwspecia l i te i ten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66J7 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Langsheen de lijkstoet oogden bont 
door mekaar de verkiezingsplakbne-
ven, de eerste waaraan Frans met 
deelnemen kon 
Maar bij de VU-ploeg groeide al stap
pend doorheen de film van Frans' 
leven de vaste wil om voor „zijn stad" 
een stukje Vlaanderen nieuw te ma
ken 

Willy Kuijpers, 
Kamerlid 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergense Steenweg 1123 
1070 Anderlecht 

• Dirk Van Bruysel, Gebroe
ders Van Raemdonckstraat 41 te 
2690 Temse, zoekt type-thuis
werk 

Vic Anciaux-prijs 
voor UNATA- projekt 

Dosfelkring op wandel door Leuven 
Ondanks de drukke verkiezingsdagen 
blijft de Dosfelknng-Leuven aktief Dit
maal staat er een Dijlewandeling op de 
agenda en wel op zondag 24 oktober 
Het schema voor die dag ziet er als 
volgt uit 
Vertrek om 15 u stipt start de wande
ling aan de kerk te Neerijse U kan 
Neerijse vanuit Leuven bereiken hetzij 
per fiets (de fietsers verzamelen om 
14 uur op de Oude Markt te Leuven) 
hetzij per auto (vertrek om 14 u 30 
eveneens op de Oude Markt) Voor 
eventuele carpooling tijdig verwittigen! 

Wandeling de eigenlijke wandeling 
(rond Neerijse) duurt ongeveer twee 
en een half tot drie uur Het is een kom-
binatie van Dijle- Use- en veldwande-
ling Halfweg voorzien we een rustpau
ze in een herberg te Sint-Joris-Weert 
en na de wandeling kan er op adem 
worden gekomen in cafe Trapkens 
op" waar het zeldzame streekbier 
„Dubbel Wit van Neerijse' nog te 
proeven valt 
Einde rond 18 uur 
Vergeet zeker geen stevig schoeisel 
aan te trekken 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt u op>-
nieuw uitgenodigd voor de uitreiking 
van de vierde prijs van de Stichting Vic 
Anciaux De korte plechtigheid zal 
plaatshebben in Brussel, in de ,Bar 
Amencain" van de Ancienne Belgique 
(ingang met langs de Steenstraat, maar 
langs de Anspachlaan) en dit om 
15 uur nu zaterdag 23 oktober e k 
De algemene vergadering had zich 
voorgenomen dit jaar speciaal uit te kij
ken naar projekten die zich speciaal in
spannen voor het zoeken naar oplos
singen voor de jeugdwerkloosheid Uit 
een njk gamma werd ten slotte het 
projekt UNATA uit Ramsel bij Aar
schot uitgekozen 
De Unie voor Aangepaste Technolo
gie Assistentie startte met een autono

me, pluralistische kooperatieve die 
eenvoudige produkten voor de derde 
wereld vervaardigt windmolens met 
pomp, wanmolens, oliepersen, steen-
persen Hun produkten worden dus 
uitgevoerd naar derde wereld-landen 
zoals Haiti, Zaire, Entrea, Tanzania, 
Madagascar, enz 

Er werken nu 4 personen full-ttme, en 
10 personen helpen buiten hun werk
uren Hun produkten moeten voldoen 
aan vier cntena voor kleinschalig ge
bruik zijn, energievnendelijk, milievnen-
delijk en degelijk Tijdens de uitreiking 
zal men de gelegenheid hebben meer 
uitgebreid met hen kennis te maken 

De prijs van 50 000 fr zal overhandigd 
worden door Vic Anciaux 
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VU: loon naar werken te Zoersel ANTWERPEN 
ZOERSEL — De Volksunie van Zoer
sel heeft haar slag thuisgehaald Ze 
zit niet alleen aan de macht, ze be
paalt in overwegende mate het beleid 
doordat ze de belangri|kste posten in 
handen heeft, ze is de sterkste parti) 
in de koahtie Met 6 zetels heeft z i | 
nog 1 zetel meer dan de beide part
ners samen D D V ( 4 ) en SP(1) . 
Vorige zaterdag w/erd de taakverde
ling bnnen de koalitie aan de pers 
voorgesteld In het VU-hoofdkwartier, 
bij Jos en Maria in „De Wandeling". 
VKenste een ontroerde en zichtbaar 
bewogen Gerard Laweyssens de pers 
vi/e(kom 

Het vifas een zielsgelukkige maar 
doodvermoeide Walter Joris, die als 
voorzitter van de sterkste koalifiepart-
ner de verdere taakverdeling wnst mee 
te delen De Dorpsvernieuwing (DDV) 
knjgt de voorzitter van de OCMW en 
2 schepenen FinafKien. Inspraak, Sa
menwerking met de derde wereld en 
Sociale Zaken De socialisten moeten 
genoegen nemen met / schepenambt. 
niet het geringste, nl Onderwijs, Sport 
en Kuituur Vooral het goed-draaiende, 
overwegend katolieke, gemeentelijke 
onderwijs zal het met in dank afnemen 
dat een gewezen kabmetsmedewer-
ker van minister Calewaert en direk-
teur van een Rijkstechnische school 
dit ambt waarneemt Garantie is in 
ieder geval dat het schepenkollege 
unaniem beslissingen zal nemen Voor 
de Volksunie blijven zeer belangnjke 
posten over Ook de ecologisten on
der ons zullen tevreden zijn dat het 
preaes de meest konsekwente en 
groenminnende partij is die deze mate
rie zal beheersen Wim van Haegendo-
ren, zal als 1ste schepen Leefmilieu 
Ruimtelijke Ordening en Landbouw 
onder zijn bevoegdheid krijgen Hij zal 
ook de draaischijf van de koalifie zijn 
omdat hij ook algemeen koordinerend 
dient te zijn Rik Schenck is onze 2de 
VU-schepen Hij knjgt Openbare Wer
ken, Handel en Middenstand De VU 
knjgt ook nog de burgemeester Bij het 
horen van die taakverdeling wist onze 
blauwe jongen van de PVV zich moei
lijk te fcieheersen en siste hij dat heet 
die koalitie volledig tegen de „wil van 
de kiezer" in is opgezet 
Hoe dan ook, Walter Jons meende 
echter het tegendeel „Deze koalitie is 
de beste uitdrukking van de wil van de 

kiezer" De dne programma's zijn voor
uitstrevend te noemen en konden ge
makkelijk in elkaar geschoven worden 
Zat het feit dat de VU zijn programma 
een maarni voor de andéren klaar had 
er voor iets tussen ' Het is zonneklaar 
dat 6 jaar lang konstruktief oppositie-
beleid er voor gezorgd heeft dat hel 
ideeengoed van de VU bewust en 
vooral onbewust door de anderen is 
overgenomea 

Gerard Laureyssens, de toekomstige 
VU-burgemeester 

Nog even de kijker op onze verkoze-
nen VVa/ferJor/s (135) partijvoorzitter, 
nieuw raadslid Wouters (100) uit het 
mets ineens raadslid Liliane Huy-
brechts (149) een vaste waarde en 
dus herbevestigd als vrouwelijk raads
lid Rik Schenck (143) van raadslid 
naar schepen graag geziene figuur, 
gekend in de {burger)parachutisten-
middens, Wim van Haegendoren 
(417), loon naar werken, van raadslid 
naar „vice-premier', een hard werken
de Brabander het brem achter de 
opstanding van de partij last but not 
least de nieuwe burgemeester Gerard 
Laureyssens (751), razend populair, 
sociaal bewogen bediende op een 
firma waar men hem op de handen 
draagt De volksmens die alom tegen
woordig was en de hartslag van de ge
wone man kon aftasten De noodzake
lijke aanvulling van de intellektueel die 

/ ^ ^ ^ 
zonwering-rolluiken 
vouwdeuren-plastiek J.BERLO 

in: meebesturen! VU-Nijiei 
Nijlen een samenvoeging van Bevel, 
Keseel en Nijlen kreeg in 1977 een 
koalitie tegen de VU Voor de samen
voeging zat de V U er achter de be
stuurstafel met Lode Van Dessel als 
burgemeester De samenvoeging van 
1976 werd dermate gemanipHjIeerd 
met als enige bedoeling de VU voor 
eens en albjd naar de opp>ositie te 
sturen 

De VU-afdeling is tijdens de voorbije 
zes jaar echter met b j de pakken 
blijven zitten en heeft door allerhande 
aktiviteiten, verzorgde informatietijd-
schnften, een nauwgezette aanwezig-
heidspolitiek e d heelwat Nijlenaren 
kunnen behouden en winnen voor de 
Vlaamsnationale gedachte Bevwjs 
daarvan waren de goede scores van 
haar kandidaten bij parlementsverkie
zingen 

Een tweede en overduidelijke test 
werd zondag 10 ok t II geleverd De 
gewezen burgemeester en lijsttrekker 
Lode Van Dessel behaalde zo maar 
even 2 767 voorkeurstemmen, de lijst 
veroverde met 4902 11 van de 25 
zetels of 37,40 % van de stemmen 

D f r C V P 3792 stemmen of 28,93 % 
goed voor 9 zetels De SP 2211 
stemmen of 16,27 %, goed voor 4 
zetels en de PVV-Gemeentebelangen 

1 129 stemmen of 8,61 %, goed voor 1 
zeteL 
Voor de penode 1983-1988 werd nu 
een bestuursakkoord afgesloten met 
de CVP. die de burgemeester en 2 
schepenen knjgt 
De Volksuniemensen zullen volgende 
funkties uitoefenen 1ste schepen en 
Openbare Werken Lode Van Dessel, 
Schepen van Landbouw en Ruimtelij
ke Ordening Jef Van Assche, Sche
pen van Sociale Zaken (waaronder 
Jeugd en (jezin en koordinatie mei 
OCMW), Energiebeleid en Sport Wal
ter Caethoven; Voorzitter O C M W 
Bruno Van Camp 

Wim IS Boven dit alles hangt echter 
het dreigende zwaard van vnend Da
mocles de CVP diende een klacht in 
en hoopt via een hertelling of een 
herverkiezing de 6de zetel van de VU 
af te snoepen Het is die ene zetel die 
de huidige tnpartite haar meerderheid 
zou kosten Afwachten maar wat de 
bestendige deputatie zal beslissen Dit 
aUes neemt met weg dat onze mensen 
het zeer druk hebl)en en dat zij met 
nog meer ernst en ijver binnenkort een 
uitgebreid „regeerakkoord" en pro
gramma zullen aanbieden „Wi j ' zal er 
zijn (dvsdc) 

OKTOBER 
22 EDEGEM spreekbeurt door Jan Vinck over „De stnjden voor 

Vlaanderen", om 20 u in zaal Drie Eiken Ingencht door de Kultu-
rele Knng 

22 ANTWERPEN VI Aktie- en Kultuurgemeenschap kaasavond, lo
kaal Zurenberger, Dageraadplaats, onkosten 300 fr, aanvang om 
20 u Vooraf inschrijvingen op tel nr 2368465 

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

29 TONGERLO-WESTERLO Voordracht door Pater Verthe over 
„Vlamingen in de Werekl" om 20 u 30 in de Kapellekeshoef te 
Tongerio Inr Sint-Maartensfonds 

Stabroek: nu een ander 
beleid verwezenlijken! 
De jongste stembusdag van 10 okto
ber heeft ook in Stabroek winst opge
leverd voor de Volksunie 
Hadden wij in 1976 slechts 1 verkoze-
ne dan zullen in de nieuwe gemeente
raad drie VU-verkozenen zetelen 
Wanneer we een analyse maken van 
de uitslag van 10 oktober CVP 9 (-1), 
SP 6 (-1), PVV 2 (sq), VU 3 (-f- 2), De 
Nieuwe 3 ( + 2), dan hebben de inwo
ners van Stabroek duidelijk voor een 
beleid gekozen 
Alle traditionele partijen gaan achteruit 
en het verlies van de traditionele partij
en en de twee nieuwe zetels worden 
verdeeld onder de VU en De Nieuwe 
Deze laatste lijst werd gesteund door 
Agaiev 
Vermits er reeds vroeger een goede 
samenwerking bestond tussen VU De 
Nieuwe en de SP was het logisch dat 
deze dne partijen een koalitiebespre-
ktng begonnen 
Noch programmatisch noch op het 

vlak van mandaatsverdeling waren er 
onoverkomelijke problemen Zo werd 
dan ook vlug een voorakkoord onder
tekend dat naderhand de goedkeunng 
kreeg van de verschillende partij-irv 
stanties Bij de Volksunie stemde 
95 % van de leden voor het akkoo-d 
en 5 % onthield zich De VU krijgt 
2 schepenzetels 

In het programma van de meerderheid 
wordt duidelijk de inspraak en het 
open beleid centraal gesteld Verder 
werden er afspraken gemaakt in ver
band met de depolitizatie van het 
personeelsbeleid Veel belang wordt 
er gehecht aan een goed jeugdbeleid 
en aan een kultuurbeleid dat in eerste 
instantie gericht wordt op matenele 
steun in plaats van een subsidie-Sin-
terklaas-beleid 

Langs deze weg stellen wij — voor zo
ver nodig — onze dne verkozenen 
voor 

Frans Van Dessel (41 j ) , 1ste schepen 
en schepen van Kuituur en Sport, 
Glashoevelaan 4 te 2090 Stabroek 
(03-5687479) 

De verkiezingen te Mortsel 
Mortsel is altijd al een moeilijke en 
eigenaardige gemeente geweest op 
politiek vlak Met die wetenschap in 
het achterhoofd trokken wij dan ook 
naar de verkiezingen van 10 oktober jl 
In 1976 zag de politieke kaart van 
Mortsel er uit volgt VU 8 zetels CVP 
17 SP 3 en PVV 1 Er scheurden ech
ter 6 CVP-ers af om samen met de VU 
en de PVV de meerderheid te gaan 
vormen In de loop van de voorbije ja
ren verloor de V U ook nog een raads
lid aan het Vlaams Blok 
Nu waren er negen lijsten Voorspellin
gen waren moeilijk te maken Óp de 
avond van de stembusdag moesten 
WIJ volgende uitslag noteren 

S t •820/0 •82''/o76Z.'82 
SP 2021 11,1 124 3 
CVP 6563 36,1 52,6 13 
V U 3244 17,9 26,5 6 
Agaiev 2086 11,5 - 3 
P W 1705 9,4 8,5 2 
V D M 1569 8,6 - 2 
Volksb 540 3,0 - -
PvdA 115 0,6 -
Ek L A l t 325 1,8 -
V D M (Vnje Demokraten Mortsel) zijn 
de afgescfieurde CVP'ers van zes jaar 
geleden die nu met een eigen lijst 
opkwamen Volksbelangen is een rui
mere Vlaams Blok-lijst 
Werden verkozen voor de Volksunie 
Jan Vandewalle 551 voorkeurstem
men. Lieve De Ceuster 199, Bob Van 
Hoofstadt 338, Wim Claessens 268, 

Jan Andries 168, Mik Van den Bos
sche 261 
Onze andere kandidaten behaalden 
volgende voorkeurstemmen Vera 
Veron 127, Winfried Vangrannberen 
128, Rita Matthys 110, Roger Van 
Herck 56, Leona Vangramberen-De-
wil 103, Paul Decock 37, Mieke Van 
de Wouver 102, Luk Van den Broeck 
75, Mark De Soomer 49, Roland Bol-
laerts 44, Marie-Louise Bnson 82 
Willy Grielen 28, Chnstine Wouters 
111, Bart Berghmans 95, Piet Willems 
65, Gerda Rombouts 59, Willy Van 
Bouwel 57, Eddie Struyf 67, Bob De 
Wachter 65, Lieven Roelants 55, Ka-
rel Anciaux 159, Michel Theunis 89, 
Irene Hendrickx 92 
Momenteel valt er nog mets te zeggen 
Ondanks de hoge CVP-score, is alles 
nog mogelijk, de CVP'ers kennende 

Veerie Thyssens 
dankt 
VeerIe Thyssens, 10de kandidaat van 
de VU-lijst Groot-Antwerpen, dankt 
oprecht de 752 kiezers, die haar op 
10 oktober II een voorkeurstem heb
ben gegeven Ook in de toekomst zal 
ZIJ steeds tijd beschikbaar maken om 
sociaal dienstbetoon te verlenen 

Dirk Van Putten (25 j ) , schepen van 
Jeugdbeleid, Onderwijs, Middenstand, 
Landbouw, Pauwelsdreef 1 te 2091 
Hoevenen (03-6649330) 

Koen Raets (30 jJ, raadslid-fraktielei-
der, Palmenlaan 50 te 2090 Hoevenen 
(03-6647504) 

UW AUTOVERZEKERING 

dat is de zaak van MAURETUS 
De Vlaamse Verzekeringsmaatschappij van eigen bodem. 
1 0 % voordeliger sinds meer dan 11 jaar. 
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Wij in de Volksunie 

Van 1 september tot 14 december '82 

GROOTSE 
JUBILEUMWEDSTRIJD 

met medewerking van 

Permeke Motors - Hillewaere -
Ford - Kranen Michielsen 

V prijs: 
de gloednieuwe FORD SIERRA 

2® prijs: 
kleuren-TV ITT 

Vraag aan de kassa van Succes Kleding 
iVleyers reglement en deelnemingsformulier 

Boomsesteenweg 35 
Aartselaar 

VU opnieuw in het bestuur te 

Aartselaar 
Door toedoen van een nieuwe lijst van 
Groenen werd de VU-aantrek te Aart
selaar belangnjk aangevreten De ver
hoopte zetelaanwinst kwam er niet uil 
en de fraktie blijft ongewijzigd op 3 ge
meenteraadszetels 

Verheugend was echter het feit dat 
de volstrekte meerderheid werd ver
broken van de CVP, die nog ergere 
klappen kreeg vanwege de groenen 
met een verlies van een zetel 

Een bestuurakkoord werd getroffen 
tussen VU en CVP, waardoor, voor de 
eerste maal in de geschiedenis 

UW verzekeringsmakelaar! 
de voordeligste voorwaarden! 

Kantoor 

VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
WONINGBOUW 
SOCIAAL ADVIES 

Willy MICHIELS 
TORLEYLAAN 51 
1511 HUIZINGEN 
TEL 02/356.59.30 

waar Vlamingen thuis zijn! 

MEDEGEDEELD 

BETER KOPEN 

BESTAAT 

NIET' o--# 

Hilde Overbergh, St-Lucasinsti-
tuut. 
Opdracht het creëren van een 
tentoonstellingsruimte Hier 
wordt het werk in de vorm van 
reklame aan de man gebracht 

ZO€K€BC]l 
• Bouwkundig tekenaar, leger
dienst net volbracht, voorlopig 
werkzaam bij architekt, zoekt ge
paste betrekking in Brusselse of 
ten westen ervan 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot Volksv Dr J Valkeniers - tel 
5691604 

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

• Pas afgestudeerde A2 dakty-
lo, nog ongehuwd, uitkeringsge
rechtigde eind jan 1983, zoekt 
betrekking in westen van Bra
bant bij voorkeur op de as Aalst-
Brussel Voor ml tel Volksvert 
Dr Valkeniers, 02-5691604 

• Regentes lichamelijke opvoe
ding, 21 jaar zoekt betrekking in 
Brussel of Brabant Voor inlich
tingen zich wenden tot volksv dr 
J Valkeniers, tel 5691604 

10.000 F vandaag geplaatst 
NMKN-kasbons 
wordt: ^ • ^ 

Vlaams-nationalisten hun intrede doen 
in het Aartselaarse gemeentebestuur 

Twee van de vijf schepenambten 
worden toegewezen aan VU-schepe-
nen Rik Thys voor Financien en Mar
cel Belis voor Onderwijs 

Samenstelling van de Gemeente
raad 

CVP 9. VU 3 (Rik Thijs, Marcel Belis, 
Canna De Maeyer-De VJolf. P W 5; 
SP 3 en VBA (Groenen) 3 

In het O C M W zal de bestuurskoali-
t e vijf van de negen leden aanduiden, 
waarvan 3 CVP en 2 VU 

Door het kapi
taliseren van de 
intrest - de jaar
lijkse intrest brengt 
zelf intrest op -
bekomt U voor uw 
spaargeld een ste
vig r endemen t . 

Reeds 5.000 F vol
staat om van deze 
hoge opbrengsten te 
kunnen genieten. 

De sommen hieronder 
zijn slechts voorbeelden 
van wat het ruime assor
timent NMKN-kasbons 
voor uw spaargeld kan doen. 

Looptijden van I, 2, 3... tot 
12 jaar, aKdan met jaarlijkse uit
betaling van de intrest, alles is 
voorzien om uw spaargeld volgens 
uw wens voor L) te laten werken. 
En mocht U onverwacht toch vroeger over 
uw geld wensen te beschikken, dan zorgt de 
NMKN voor een geschikte o|^lossing. 

U wil wellicht hierover meer vernemen? 
1.200 NMKN-agenten staan tot uw dienst 

Wend l i tot de NIVtKN-agent uit uw buurt. 
U vindt hem in de Gouden Gids, rubriek «Baniien 

10.900 
na 1|aar 

(brulo-opbrengal - NMKN-kashon op I jaar - 9</,) 

14.240 

16.160 
na 4 laar 

18.560 
I M 9 f f l f l l (brutu-opbrengsi 

«Multi-Rendement» kasbon na 5 jaar - \y,40'/() 

23.930' 
na 7 Jaar 

(bruto-opbrengM -
«Mulii-Rendemenl» kasbon na 7 |aar - \^,40'/() 

2754Ö 
na 8 Jaar 

(bruto-opbrengsi - NMKN-kapitaltsatiebon 
na 8 jaar- i\5()''4) 

45.700 
na 12 laar 

(brulO'Opbrcngst 
NMKN-kapitahsatiebon 
na 12 jaar- IVSOS) 

ViM>r intekening up NMKN- iK ik lLn 
kuni u /Kh (K»k wenden tol etn agmt 
schap van de Ndlionale Hank vun België 
de hootd/elcl Ln de a genist happen v^n di A M K 
de ma ill schappelijk e /ctct vdn de N M K N 

na 3 Jaar 
(bruto-opbrengst - «Multi-Rendemenl» kasbon na 1 jaar - \2J5'A) 

(bruto-opbrengst - NMKN-kapitalisaticbon na 4 laar - l2.75'/f) 

Nationale 
Mdacsthappij voor 

Krediet aan d« 
M\crheid opgericht 
o\ere(.nkomstig de 
»ei san 16 ï l § l» 

K R E D I E T A D N U V E R H E I D 
verstandig sparen 

71 nKTnRFR 14R» 



26 m Wij in de Volksunie 

Voorzitter Henderickx haalt slag thuis 

VU te Lede opnieuw aan het roer OOST-VUUNDEREN 
LEDE — Dat in Lede de VU op de wip zat bij deze gemeenteraadsverkiezin

gen was een feit sinds men wist dat Gravez zich aangesloten had bij de groep 
CVP en de SP meeging met de resterende koalitiegroepen PVV/Grepdon 

Niemand echter kon voorspellen of de verhouding 10/11 of 11/11 zou zijn 
met als gevolg dat de VU dan vier of drie zetels zou halen. Reeds eerder schre
ven w i | dat VU-voorzitter Ghislain Henderickx rekende op drie zetels en 
hoopte op vier Dat laatste is dus gebeurd. Na enige onzekerheid kon men de 
sympatizanten van de VU die verzamelen geblazen hadden in de Bierstube, 
definitief melden dat er vier zetels uit de bussen gekomen waren De sfeer was 
uiteraard uitbundig 

Voorzitter Henderickx had zijn le
den opdracht gegeven om voor de 25 
kandidaten te stemmen, waarbij hij de 
vijf vrouwen op zijn lijst in een blok had 
samengebracht Het pakket mannelij
ke Leedse kandidaten had hij gewoon 
alfabetisch gerangschikt De orde-
woorden werden blijkbaar goed opge
volgd en het samenbrengen van de 
vrouwen resulteerde in de verkiezing 
van twee vrouwen Hadewych Corde-
mans-Uyttersprot en zijn eigen echtge
note üjiane Henderickx-Cnop Door
dat hef ordewoord goed opgevolgd 
werd ligt het stemmenaantal van de 
meeste kandidaten erg dicht bij elkaar 
met het gevolg dat de kopstemmen 
nog enige verschuiving teweeg kon
den brengen 

Uiteindelijk kwamen uit de bus 
schepen Jules Henderickx. Toon Mer-
tens en de twee vrouwen Ten gevolge 
van familiebanden tussen lijsttrekker 
Henderickx zou mevr Hendenckx-
Cnop ontslag nemen en haar plaats a'-

staan aan de eerste opvolger. Luc De 
Poorter, een jonge kandidaat uit Oor-
degem Nog diezelfde nacht zonder
den de VU-verantwoordelijken zich af 
en gingen wachten op voorstellen De 
Leedse Demokraten kwamen zich het 
eerst aanbieden in groep, van waaruit 
ze naar het VU-hoofdkwartier ge
loodst werden Nog dezelfde nacht 
werd een akkoord bekomen 

Voorzitter Henderickx had al eerder 
openlijk gezegd dat de eisen hoog 
zouden liggen Het volgende werd 
overeengekomen Grepdon drie jaar 
burgemeester waarna opgevolgd 
door Jules Henderickx CVU) Drie jaar 
schepenschap voor J Henderickx en 
zes jaar voor de VU (Toon Mertens) 
Drie jaar O C M W voorzitterschap 
gaan naar Robert Van der Gucht, 
waarna drie jaar naar de VU Gewoon 
lidmaatschap van het O C M W voor de 
VU zes jaar De overige mandaten 
worden verdeeld onder de koalitie-
groep Maurice Minnebo (SP) zou eer-

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

De Raad voor Maatschappeli|k Welzijn van de stad Aalst 
heeft de hiernavolgende funkties opengesteld 
- 1 halftijdse funktie van GENEESHEER-SPECIALIST in de 

dermatologie. 
- 1 voltijdse funktie van GENEESHEER-SPECIALIST in de 

gastro-entrologie. 
- I voltijdse funktie van GENEESHEER-SPECIALIST in de 

pneumologie. 
De kandidaturen moeten bi) ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de Voorzitter van het OCMW, Gast
huisstraat 40, 93(X) Aalst, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk vóór 15-11-1982 ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 4-8-1978, genaamd anti-
krisiswet, zijn de opengestelde funkties toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is 
voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen (dhr 
P COPPENS - direkteur wnd - Tel 053-21.2393 - binnen-
toestel 102) (Adv. 134) 

VU-Wachtebeke 
van 1 naar 3! 
Naar aanleiding van de jongste ge
meenteraadsverkiezingen van 10 ok
tober II, mag het prachtige resultaat 
dat men in Wachtebeke heeft geboekt 
zeker met over het hoofd worden 
gezien Dank zij de onverdroten inzet 
van alle VU-makkers en de overtuigen
de maar eerlijke kiescampagne die 
werd gevoerd, kon de VU te Wachte-
t>eke z'n winst opdrijven van 1 zetel in 
76 naar zo maar liefst 3 zetels op 10 
oktober, dat betekent een verdrievou
diging, wat zeker zonder overdrijven 
een onverhoopt sukses mag genoemd 
worden I 

Op een rijtje gezet komen we op een 
totaal aantal stemmen van 880, wat 
ongeveer 20 % van het totaal aantal 
stemmen vertegenwoordigt Voor de 
tweede maal dat onze partij zich in 
Wachtebeke laat horen, mag dit schit
terend genoemd worden' Zo te zien 
van de 17 zetels bekleden we de 4de, 
10de en 15de zetel, en die zullen 
respektievelijk ingenomen worden 
door Mare Van Grembergen, Jozef 
Kinget en mevr Rosa Hoedemakers 
Alvast gefeliciteerd' 
Een stuwende, onmisbare kracht ge
durende gans de verkiezingsstrijd is 
ongetwijfeld Wim Pollet geweest aan 
wie heel het VU-bestuur van Wachte
beke z'n oprechte erkentebjkheid 
heeft betuigd 

Ons gemeentelijk programma voor de 
komende zes jaar is een krachtdadig 
en eerlijk programma, dat we als oppo-

sitie-partij met de felste overtuiging 
zullen verdedigen 
Het weze ook gezegd dat zolang een 
zekere dokter Mare Dekesel, die zich 
op een tamelijk agressieve wijze voor
aan in de PVV-rangen naar boven 
heeft gewerkt, deel uitmaakt van de 
gemeenteraad als burgemeester, en 
die het nodig acht in een echte Vlaam
se gemeente zich met de Franse taal 
een ziekelijke „bourgeois-mentaliteit" 
aan te matigen, wij als VU-partij voor 
immer in de oppositie zullen blijven' 
Zo staat er ons de komende zes jaar m 
Wachtebeke heel wat werk te wach
ten, om daardoor de inwoners achteraf 
nog meer te kunnen overtuigen van 
onze waarde en onze oprechte bedoe
lingen 

Jaarmis voor 
Bert Vanderspeeten 
Ber t ve ronge luk te ongeveer 1 jaar 
ge leden Hij w a s st ichter-voorzi t 
ter van d e Vr iendenkr ing Snel-
Pede Is gans zi jn leven over tu i 
g e n d en s t r i jdend nationalist ge
w e e s t 

O p zondag 24 ok tobe r e k o m 
11 uur in de St -Jozefkerk te Aalst 
zal een mis opged ragen w o r d e n 
te r nagedachten is van Ber t W e 
v e r w a c h t e n ve le V laamse vr ien
den , Ber t w a s ook zelf s teeds o p 
post . 

ste schepen worden, terwijl Jules Hen
derickx plaatsvervangend burgemees
ter zou zijn tijdens het burgemeester
schap van Grepdon De VU komt dus 
versterkt uit de verkiezingen, terwijl 
voor het overige het schepenkollege 
hetzelfde zal blijven, uitgezonderd de 
omwisseling van Jef Gravez voor 
Toon Mertens (VU) Doordat de CVP 
ten gevolge van haar overeenkomst 
met o a (jravez, die absoluut burge
meester wou worden, nog maar weinig 
speelruimte bood voor onderhandelen 
werd vanuit de VU niet meer naar 
kontakt gezocht met de CVP terwijl 
vanuit de groep CVP zelf het uiterste 
werd gedaan om de VU of/en de PVV 
te benaderen Wat ten slotte allemaal 
nutteloos is gebleken 

Door deze afgesloten koalitie wordt 
de wil van de kiezer gevolgd de man 
met het hoogste aantal stemmen 
wordt burgemeester en de twee groe
pen die het sterkst aan stemmen won
nen, VU en Leedse Demokraten vor
men het gemeentebestuur voor de 
komende zes jaar 

OKTOBER 

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

SINT-NIKLAAS- Derde Vlaams Nationaal Zangfeest in de Stede
lijke Stadsschouwburg, om 15 uur 
Inr Kulturele Kring Gebroeders Van Raemdonck 
Eveneens optreden van Herman Elegast en de studentenfanfare 
van het KVHV-Leuven en de Volksdansgroep Boerke Naas 

DESTELBERGEN-HEUSDEN- Voordracht om 20 uur in het 
Klubhuis Plus X over „Menopauze, overgang naar een nieuw 
evenwicht" Inkom gratis 

ST-AMANDSBERG- Spreekbeurt door Gijs Gare, van het 
Vlaams Onderwijscentrum over „Het Nederlandstalig onderwijs 
te Brussel" 
Om 20 uur in het Kultuurcentrum „De Vlier", Begijnhof 
M m V Henk Cuypers en Johan Beke, beiden van het vormings
centrum Lodewijk Dosfel 

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 

GENTBRUGGE- bezoek achter de schermen van het NTG, 
gevolgd door het bijwonen van het stuk „Lysistrata", om 10 u 
Inkom 160 fr Georganizeerd door FVV 

24 

26 

27 

29 

30 

Verkiezingsmaal te Gentbrugge 

Op 18 september 1982 hield de VU-afdeling van Gentbrugge-Ledeberg een „verkiezingsmaal" Een 200-tal le
den en sympatizanten werden er verwelkomd door onze beide gemeenteraadsleden Aimé Verpaele en 
Oswald Van Ooteghem Na een aantrekkelijk aperitief nriochten de aanwezigen zich te goed doen aan een rijke
lijk en mooi aangeboden koud buffet — dit alles verzorgd door één van onze leden en haar familie 
Voldane en tevreden aanwezigen zorgden voor de gepaste en aangename stemming 
Onze plaatselijke kandidaten werden voorgesteld en tevens de talrijk aanwezige kandidaten van onze 
omliggende afdelingen — met dank voor hun aanwezigheid en sympatie t.ov onze afdeling 
Een omhaling tot steun van ons plaatselijk verkiezingsfonds bracht de enorme som van 15000 fr op hierbij nog 
eens dank aan allen' 
Met een dansje en gezellig samenzijn biesloot deze zeer geslaagde avond 

Karel Rosier in de Zwalmmolen te Zwalm 
Na een onderbreking van meer dan eén jaar, opent de Zwalmmolen (anno 1040) terug de deur voor een ten
toonstelling, de zoveelste in een tijdsspanne vén meer dan 17 jaar 
Dit keer is het de beurt aan een 75-jarige kunstenaar uit de Oudenbergstede, Geraardsbergen 
De tentoonstelling „Zuid-Vlaanderen in houtsneden verheerlijkt " is een rondreizende tentoonstelling die reeds 
een enorm sukses kende te Geraardsbergen. in de Galerij „Hermes" te Wannegem en te Ronse 
De kunstenaar gaf ook een eigen boek uit over zijn grote liefdes voor de kleine stad, zijn geboortestad 
Geraardsbergen 
Overal bemerkt men prachtige landschappen en de steden van de Vlaamse Ardennen met hun „grote" gebeur
tenissen 
Naast vele plaatsen in Zuid-Vlaanderen, werden ook vele mensen verheerlijkt 
De tentoonstelling loopt drie weken en is toegankelijk gedurende zaterdag en zondag 
In de week op aanvraag tel 055-498933 en 014-21 8483 

immum 
Ritmeester 

(m/v) in erkende rijscholen Vol-
of deeltijdse arbeid Bedienden-
kontrakt Opleiding betaald door 
werkgever Zich wenden tot ge
meenteraadslid Herman Thuriaux 
te Vorst-Brussel, tel 02-
4268594 

• 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-
309879 of Vlaams Onthaalcen-
trum, 014-301179 

• Jonge ongehuwde daktylo 
met ervanng op videoscherm 
zoekt betrekking in Brussel of 
ten westen ervan, tegen de tijd 
dat haar stagepenode afloopt Zij 

IS ook bereid om naar het buiten
land te gaan Voor ml tel Volks-
ver t Dr J Valkeniers, telefoon 
02-5691604. 

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

Voor inlichtingen O Van Oo
teghem, senator, A Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge, tel 091-
307287 
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Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

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

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-412589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45. 1000 Brussel 

Tel 5116133 Pnve 5690318 

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

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOll 
Liftoral 

V^ uitgebreide keus bemeubelde villa's - appart. - en studio'! 
in alle priisltlassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

LEOPOLOII- IAAN:205 
8451 OOSTDUINKERKE 
TEl OSB/II 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel 5821441 

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

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-5821312 ^ ^ 

>^ 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
ü in -n v.lri 1Ö lot 19 u 30 Zi)fu).u) en ni.Miul.K] i j rs lot i -n 

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

Platteau-Lievens, 

Portugeesstraat 9, 
1780 Teralfene 
Tel 053-667456 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02-4781993 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plast iek 

Merch tennses twg 36, 
1810 W E M M E L 

Tel 4 6 0 0 4 1 0 

poggenpohi 
ea. moderne of massieve 
KEUKENS 

Kuchen-Zentrum 

Belgielei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 03/23007 72 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052-478809 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03/23565 75 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 
Tel, 02-2681402 

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 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

B -t- M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 428 
1760 ROOSDAAL 

Tel 054-330687 

Loodgieter i j , sanitair, zink, gas, 
roof ing, waterverv\ /armers, 
s c h o u w v e g e n en regelen 
mazou tb rande rs 

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

TETRONIC 
v e r v a a r d i g t en p laa t s t e l e k t r o n i s c h e 

ALARMSYSTEMEN 
an t i - b rand en - i nb raak ; ta l r i j ke re fe ren t i es . 
D e n E e c k h o f s t r a a t 2, 2520 E d e g e m - A n t w e r p e n . 
Tel . 03-440.26.86. B e s t e k o p aanv raag . 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremonie wagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel 091-62 5142 

Alle voor land- en tuinbouw. 

ENMOCKEN 
moeilijke maten,/ 

akkundige retouche ^ 

^ . Vennees (:^ 
D 

•TEENHOimntVttT ia ANTWENKN T«t S14C-U 

P.V.B.A. ORGANI-COMP Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251 11 36 

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsstichtingen. 

Over het ganse land. 

Iustreri« 

mare 
de vriesè 
bar. ruzfcttelddn 56c brugge 
050 /35 / 4 04 . 
baan brugge-konr i jk 

GELD 

onmiddelli jk te bekomen 

bij . 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel 053-212911 en 053-212757 

ZOCK€RCl€ 
• Man, 45 jaar, wegens een 
ongeval minder-valide, wil graag 
terug aan de slag in de omgeving 
van Geel-Turnhout-Diest Bezit 
diploma van bouwkundig teke
naar en was bouwwerfopzichter 

Graag aangepast werk, groten
deels zittend Een job als autobe
stuurder IS ook welkom Inl Ont-
haalcentrum, Beerstraar 10, 
Meerhout, 014-30 11 79 of via Lu-
cien Beyens, aar voorzitter, 014-
3098 79 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel 054-33 37 56 

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 0 2 / 2 6 9 5 0 8 0 

n.v. de winne - uyttendaele 

hande lsdrukken j t ype - o f fset 
fabr ikat ie omslagen - zakomslagen 

migrost raat 24, 9328 d e n d e r m o n d e schoonaarde 

tel 052-42 3 3 0 4 42 3 9 1 6 

• Tolk-vertaler It-Eng-Ned, vnj 
van legerdienst, zoekt betrekking 
in Brussel of ten westen ervan 
Voor inlichtingen zich wenden 
tot volksv dr J Valkeniers, tel 
5691604 

• Jongedame, ongehuwd 
zoekt werk als bediende Tien 
jaar ervaring in apoteekbranche 
Vrij vanaf 1 april 1983 Zich wen
den Paul Van Grembergen, tel 
091-44 67 90 

q i r \ STUDIO 
-^-^ DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huweli jksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

lïVVi^ 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31 13 76 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel. 03-216.34.16 

• Heer (Germaanse talen), 
zeer goede kennis „verzekerin
gen", IS werkzoekend in het Ant
werpse Adres Duffelsesteen-
weg 124, 2550 Kontich Tel 
03-457 7566 

• Twee zusjes 20 en 17 jaar 
oud. A3 bureelwerken als oplei
ding, zoeken betrekking m Brus
sel of ten westen ervan Voor ml 
dr J Valkeniers. 569 16 04 
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28 wr Mensen van bij ons 

Een verhaal van wit en zwart... 
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Zo begon in de zomer van 1947 Andries Dhoeve een brief aan zijn va
der. Dhoeve zat dan haast drie jaar achter de tralies. Als redakteur van 
„Volk en Staat" werd hij samen met andere redaktieleden (vsoaronder 
Hektor de Bruyne) met acht jaar cel opgezadeld. Na vier jaar en vier 
maanden brommen kreeg hij de vrijheid terug en omdat hij tijdens de 
vele ondervragingen en processen zo vaak voor nietsnut en profiteur 
was uitgescholden wou hij een en ander bewijzen. Na een ommetje 
langs „De Vlaamse Linie" klom hij op tot de nummer één van een 
chemisch bedrijf waarna hij zich terugtrok in het landelijke Galmaarden 
om er 35 jaar na datum de „Brief aan mijn vader" aan de openbaarheid 
prijs te geven. 

GALMAAf^DEN - Zondag j.l. 
werd onder aandachtige belang
stelling in het prachtig gerestau
reerde Baljuwhuis „de Brief" van 
Andries Dhoeve aan het publiek 
en de pers voorgesteld. Inleider 
was André Polfliet, sekretaris van 
het literaire tijdschrift 't Kofschip. 
Aan de Vianebaan te Galmaarden 
zochten wij achteraf Andries 
Dhoeve op die ons in het lang en 
in het breed uit de doeken deed 
waarom de uitgave van de brief en 
waarom nu. 

Mijnheer Louis... 
Tijdens de vakanties kwam de 
jonge humaniorastudent Dhoeve 
(Dendermonde ° 1908) in kontakt 
met de Vlaamse studentenbon-
den. Op hun wekelijkse bijeen
komsten daar werden vlammende 
gedichten van Rodenbach, Ver
nest, Verschaeve e.a. voorgedra
gen. Dat maakte zo'n indruk op de 
jonge Dhoeve dat ook hij aan het 
dichten sloeg. Dhoeve kende ook 
stadsgenoot Lodewijk Dosfel. De 
familie leverde er zuivel en eieren 
en het gebeurde vaak dat de 
kleine Dhoeve met „meneer 
Louis", die herstellende was, wan
delingen maakte langs de Schel-
dedijken. Dosfel vertelde hem 
vaak over letterkunde en natuur
lijk ook over Vlaanderen. 

Andries' Dhoeve: „Dat maakte 
een grote indruk op de scholier die 
ik toen was. Maar in Dendermon
de woonde ook nog Wies Moens 
en die zou ons nog dieper beïn
vloeden en niet alleen literair...". 
Eens afgestudeerd werd Dhoeve 
stadhuisbediende in de Ros Bei-
aardstad. Er werd een artiestenge-
zelschap opgericht waarvan 
Dhoeve de sekretaris werd en 
toen hij op een bepaald ogenblik in 
het Nederlands de toelating voor 
een kultureie manifestatie vroeg 
werd dat door de Franstalige bur
gemeester geweigerd. Dhoeve 
werd afgedankt en stond — met 
de grote krisis in het vooruitzicht 
— op straat. Een oplossing was 
opnieuw aan het studeren gaan en 
dat deed hij dan ook. Dhoeve ging 
in Gent Landbouw en Voeding 
studeren en om de studiekosten 
te delgen deed hij de vaat in 
restaurants of speelde viool in 
Gentse bioskopen. 

Ondertussen was hij ook nauw 
verbonden geraakt met de redak-
tie van „De Tijdstroom" dat door 
mensen als André Demedts, Albe, 
P.G. Buckinx, René Verbeeck e.a. 
werd gestoffeerd. Het was ook de 
tijd dat Andries Dhoeve in voeling 
kwam met de nieuwe Franse let
terkunde en met een klein beetje. 
Andries Dhoeve: „Ik ben waar
schijnlijk de eerste geweest die in 
Vlaanderen geschreven heeft • 
over Le Grand Meaulnes van 
Alain Fournier. Ik volgde zeer ge
trouw de Franse literatuur met het 
gevolg dat ik deze veel beter 
kende dan de Nederlandse. Ik was 
nieuwsgierig naar alles wat in 
Frankrijk gebeurde. Ik zou bijna 
zeggen dat geheel mijn literaire 
vorming zich langs daar ontwik
keld heeft De kennismaking ge
beurde nochtans eerder toevallig. 

35 jaar later 
publiceert Andries Dhoeve 
de brief aan zijn vader 
Een Dendermondenaar, een zeke
re José Gers (Jozef Segers), een 
jonge man uit een Fransspreken-
de familie, was uit de oorlog 1914-
18 van het front teruggekeerd met 
een paar bundels zeer ontroeren
de gedichten. Hij was journalist bij 
de Gazette de Liège, maar kwam 
om de veertien dagen bij zijn 
ouders in Dendermonde. 
José drong er bij mij op aan om 
het boek van Alain Fournier te 
lezen. Ik deed het en het boek be
hekste me werkelijk. En zo 
schreef ik mijn eerste stuk over 
Alain Fournier. 

José Gers vertaalde mijn stuk 
over Alain Fournier, publiceerde 
het in La Gazette de Liège en 
zond het naar Isabelle Riviére, die 
mij een vriendelijke brief stuurde 
en met wie ik nadien vaak korres-
pondeerde. Misschien is vandaar 
uit die stimulans gekomen om 
voorts over de Franse literatuur te 
schrijven. Anderzijds voelde ik 
ook aan hoe ontzaglijk groot en 
breed de horizon van de Franse li
teratuur was. 

Het was anders een zeer eigen
aardige toestand, hoe meer wij 
ons bewust werden van de eigen 
nationale aard, hoe meer wij over 
de grenzen keken: Duitsland, 
Frankrijk. Er bestond een vaag 
gevoel van internationale humani
taire verbondenheid die alleen 
maar mogelijk was door vrede en 
nooit-meer-oorlog. De grensover
schrijdende literatuur zou ons 
daarbij een handje helpen..." 

Journalist 

Ondertussen was Dhoeve aan
hanger van het Verdinaso gewor
den maar bij de nieuwe marsrich
ting van 1936 koos hij resoluut 

voor zijn stadsgenoot en literaire 
vriend Wies Moens. 
In 1937 wordt het dagblad „De 
Courant" opgericht, een beetje als 
konkurrent van „De Standaard" en 
gefinancierd door niet onbelangrij
ke Vlaamse industriëlen; een van 
hen was Leon Bekaert. De redak-
tie bestond voornamelijk uit nieu
we jonge (en onervaren) krachten 
die bij de eerste mobilizatie van 
augustus 1939 haast allen onder 
de wapens moesten. „De Cou
rant" was geen lang leven bescho
ren en verscheen het laatst op 10 
mei 1939, een jaar voor het uitbre
ken van de oorlog. Van daar ver
huisde Dhoeve naar „Het Nieuws 
van den Dag" waar hij tot 1942 
zou blijven werken om dan naar 
„Het Laatste Nieuws" te trekken. 
Toen de tegenstellingen tussen 
pro- en contra Duitsiandgezinden 
daar te ondraaglijk werden stapte 
Andries Dhoeve naar de redaktie 
van „Volk en Staat", het dagblad 
van het VNV. 

Op 16 september 1944 werd hij 
opgepakt en opgesloten in de ge
vangenis van St.-Gillis-Brussel 
waar hij o.a. Ernest Claes, mr. 
Melis, Bert Peleman en pater Cal-
lewaert ontmoette. Daarna ver
huisde hij naar de gevangenis van 
Vorst en vertoefde er tussen mis
dadigers van gemeenrecht voor 
wie hij de briefwisseling verzorg
de... 
Hier vond Dhoeve opnieuw de tijd 
en de zin om de poëziepen te 
hanteren. Nu geen expressionis
me a la Wies Moens .of Van 
Ostaijen meer maar het klassieke 
vers. 
Andries Dhoeve: dat deed mij 
mijn evenwicht terugvinden, de 
oorlogsjaren waren voor ons toch 
zo tumultueus geweest...". 
In de cel leert Dhoeve opnieuw de 
eenvoudige maar mooie dingen 
van het leven waarderen, deze te 
moeten derven doet hem pijn... 
„Tijdens de wandeling bemerkte ik 
dezer dagen, dat men op de koer 
een lapje grond had omgespit en 
er een perkje had aangelegd. De 
zon koesterde het bruine zand en 
ik kon aan de bekoring niet weer
staan om een kluit aarde te grij
pen. Hoelang was het geleden dat 
ik iets dergelijks was gewaar ge
worden? De aarde was warm en 
vochtig. Ik perste haar tussen mijn 
vingeren, wreef haar in mijn hand
palmen en voelde iets van haar 
kracht door mijn week geworden 
poriën dringen. Het was goede 
aarde, gelijk de onze die de tuin 
met bloemen siert en de hoge 
bomen om ons huis voedt. Ook 
dat moet ik derven". 

„De brief..." 
Maar niet iedereen droeg de ver
plichte vrijheidsberoving van An
dries Dhoeve met dezelfde gela
tenheid. Vooral vader Dhoeve 
Een mengeling van woede, vrees 
en smaad hadden hem steeds 
weerhouden zijn gevangen zoon 
te bezoeken. 

Andries Dhoeve: „Bij elk bezoek 
liet vader mijn vrouw vragen hoe 
het mij ging, tot ik haar het verzoek 
meegaf dat hij zelf naar de cel zou 
komen. Na lang aarzelen kwam hij 
toch naar Vorst. Ik verwachtte 
heel veel — veel te veel! — van de 

ontmoeting. Het werd een komple-
te mislukking. Ontgoocheld en we
nend trok ik naar de cel terug. Een 
paar dagen later stuurde hij mij 
een briefje, als een soort veront
schuldiging. Toen heb ik besloten 
hem „de brief" te schrijven"... 
Wanneer Andries Dhoeve na 4 
jaar en 4 maanden cel terug onder 
de mensen komt en zijn vader 
overleden is krijgt hij een kistje 
van vader afkomstig in de handen. 
Daarin wat oude munten en... de 
brief. 

Naar het Pajottenland... 
Andries Dhoeve: „Na de gevan
genistijd raakte ik moeilijk aan slag. 
Terwijl ik celgenoten met sigaren, 
boeken, textiel, tapijten en ander 
fraais zag leuren kan ik dank zij 
Karel Van Isacker naamloos mee
werken aan „De Vlaamse Linie", 
maar dat bleef niet duren. Door 
tussenkomst van ir. Donderwol-
cke kwam ik dan bij een Hollands 
chemisch bedrijf terecht, klom op 
tot in de bedrijfsleiding en verdien
de goed mijn boterham. Dat was 
ook nodig want de Belgische 
Staat had naast mijn burgerrech
ten ook alle bezittingen van Dhoe
ve in beslag genomen...". 
Eind van de zestiger jaren verlaat 
Dhoeve Brussel en komt met 
echtgenote naar Galmaarden in 
de brede rondborstige natuur van 
het Pajottenland. Een rustig leven
tje in het vooruitzicht? 
Andries Dhoeve: „Helemaal niet! 
Ik laat het dichten voor geen geld 
van de wereld, komt daarbij dat ik 
sinds 1973 nauw betrokken ben 
bij het tijdschrift van de gewestelij
ke heemkring „Het Oude Land van 
Edingen en omliggende". Sinds het 
overlijden van de stichter en dui-
vel-doet-al, de kapucijn A. Roey-
kens ben ik redaktiesekretaris met 
alle werk en beslommeringen van-
dien". In zijn nieuwe omgeving 
heeft Andries Dhoeve vrij vlug 
vrienden gemaakt. Zijn werklust, 
kreativiteit en beminnelijkheid 
staan daar borg voor. Zo ontmoet
te Dhoeve notaris André Van Ho
len uit Galmaarden. Pratend over 
mekaars verleden vertelde de no
taris dat hij als 18-jarige student in 
1942 door de Duitsers werd opge
pakt en tot februari 1945 in een 
Duits kamp verbleef, bij zijn over
brenging naar Büchenwald kon hij 
naar Polen ontsnappen en ont
kwam daarna over Odessa naar 
Marseille. Ook Andries Dhoeve 
verhaalde zijn verleden en liet hem 
de „Brief aan mijn vader" lezen. 
Over de grenzen van dit witte en 
zwarte verleden heen groeide be
grip en genegenheid en werd ten 
gerieve van wie het lezen en be
grijpen wil „de brief" uitgegeven! 
„De brief' van Dhoeve is op de 
eerste plaats een dokument ge
bonden aan de na-oorlog. In de 
geest is hij echter van alle tijden en 
zeker van deze tijd waarin voor 
zovelen over heel de wereld de 
cel een (voorlopig) huis is. 

(m.v.l.) 

Brief aan mijn vader, door Andries Dhoeve. 
Uitg. Het Oude Land van Edingen en Omlig
gende, 64 biz., 230 fr. Bij Jan Vercammen, 
Vianebaan 35, 1570 Galmaarden. Nr. 
000-0458107-73. 
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