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Vogel Bo-Bo van de Royal Navy Biz. 4 Martens V werkt deflatoir Biz. 5 

Spanje op historisch keerpunt Biz. i o en 11 

Van cattle-ship tot luxe-boot: Oostende-Dover Biz. 12 en 13 

Omroep in de branding 
Van bij haar aantreden heeft de huidige regering het inzicht 
te kennen gegeven, het BRT-monopolie te zullen doorbreken. 
Een eerste luik van dit inzicht is verwezenlijkt: door de wet op 
de erkenning van de lokale radio's is een einde gekomen aan 
het radiomonopolie van de openbare omroep. Op zichzelf is 
dat een logische evolutie: de kleinschalige lokale radio is, in 
deze tijd en met de huidige technische middelen kwasi in ie
ders bereik, een voor de hand liggende aanvulling van de 
grootschalige openbare omroep. Er valt echter te betreuren 
dat de wetgever in zeven haasten de evolutie is achterna ge
hold, dat de wetgeving terzake vrij chaotisch is en dat er 
helemaal geen poging werd gedaan om de hervorming te 
doen kaderen in een algemeen mediabeleid. Hoe dan ook: 
over niet al te lange tijd zal een eerste balans kunnen 
opgemaakt worden van de bijdrage der lokale radio's aan de 
kuituur in Vlaanderen... 

Inmiddels is nu het tweede luik aan de orde gesteld: het af
schaffen van het tv-monopolie. Er dient vooraf gezegd dat dit 
monopolie, alhoewel het in rechte uiteraard bestaat, in feite 
eigenlijk een fiktie is geworden. In dit kleine en sterk 
bekabelde land heeft iedere tv-kijker de keuze uit een brede 
waaier van tv-zenders. Uit de cijfers betreffende de kijkdicht-
heden blijkt trouwens, dat er een ruim gebruik gemaakt 
wordt van de keuzemogelijkheid. 
DaaTenboven is voor de elektronische media de toekomst 
reeds begonnen. Tweerichtingverkeer per kabel, teletekst en 
dataview, satellieten en vele andere nieuwe mogelijkheden 
zijn reeds ingevoerd of staan vlak voor de deur. Deze 
ontwikkelingen zullen de vraag naar behoud of afschaffing 
van de huidige monopolies binnen afzienbare tijd tot een lou
ter retorische kwestie herleiden. Deze nabije toekomst maakt 
een samenhangend mediabeleid, met een planning ook voor 
de lange termijn, noodzakelijker dan ooit. 
Daarom is het de huidige regering echter niet te doen. In de 
eerste plaats wil zij haar greep op het medium versterken. 
Haar (gelukkig goeddeels geavorteerde) plannetjes uit de 
jongste maanden logen er niet om: regeringsmededelingen in 
het nieuws, onder de vorm van publicitaire spots, enz. Haar 
bedoelingen, voor wat de nabije toekomst betreft, steunen op 
dezelfde grond. 
Welke zijn deze bedoelingen? Ze zij terug te brengen tot één 
gemeenschappelijke negatieve noemer: afbraak van de BRT. 
Een positieve noemer is volkomen zoek. De regeringsfrakties 
en de ministers zijn het onderling oneens. Een samenhangen
de kijk op het mediabeleid ontbreekt volkomen. Op deze 
chaos wordt handig en systematisch ingespeeld door big 
bussiness: RTL maakt zich klaar, al dan niet in samenwer
king met krantengroepen, om vanaf media december Neder
landstalige uitzendingen door de Vlaamse kabels te jagen. De 
kans dat deze onderneming — met hoofdzakelijk BBL-kapi-
taal én met een stevige vinger van de Franse staat in de pap 
- tegen alle wettelijkheid in slaagt, is niet gering: er zitten 
evidente kandidaat-medeplichtingen in de regering. 

Er is in Vlaanderen heel wat begrijpelijk ongenoegen t.o.v. de 
BRT. De openbare omroep is politiek verziekt en toont vele 
symptomen van ambtelijke verstarring. Het partijpolitieke 
gangreen biedt omroepjournalisten vaak een dankbaar 
voorwendsel om het op hun beurt met de objektiviteit niet al 
te nauw te nemen. 
Het zou echter gevaarlijk zijn, het kind met het badwater weg 
te spoelen. Het gevecht voor een eerlijker, opener, demokrati-
scher, objektiever openbare omroep zal altijd lonender blij
ken, dan zich met huid en haar over te leveren aan omroepen 
die beheerst worden door machten, waar de Vlamingen- en 
de Vlabms-nationalisten helemaal geen vat op hebben. 
Inmiddels blijft het noodzakelijk, de toekomst voor te berei
den en zich niet te laten verrassen door de te voorziene explo
sie van de elektronische media. Vlaanderen kan best Ita
liaanse of Amerikaanse toestanden missen! 
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Foto van de week 

Tussen 1 november en 11 november De vredesgedachte waait weer over de landsgrenzen heen Deson
danks blijft de bewapeningswedloop koortsachtig De omstreden plaatsing van nieuwe atoomraketten in 
West-Europa zal spoedig in een cruciale diplomatieke faze komen Buitenlandminister Tindemans houdt er het 

zwijgen toe (foto Bob Coecke) 

Blijft Coens unitair regeren? 
Begin oktober mochten we bij de 
opening van het akademiejaar bij 
de UFSAL uit de mond van natio
naal onderwijsminister Coens 
vernemen dat hij een totale fede
ralisering van het onderwijs 
voorstaat. 
De VU pleit daar reeds jarenlang 
voor, en deze belangwekkende 
eis werd recentelijk met kracht 
herhaald door"heel wat promi
nenten en verenigingen die zich 
om het onderwijsbeleid bekom
meren. 
CVP'er Coens stelde vast dat de 
Vlaamse gemeenschap de over
matige subsidiering van de 
Franstalige sektor niet blijvend 
kan aanvaarden. Dat, ook wat dit 
betreft, de Vlaamse gemeen
schap over haar eigen geldmid
delen dient te beschikken voor 
de volle honderd procent. 
Minister Coens wees zijnerzijds 
op de noodzakelijke herziening 
van (een onderdeel van) grond
wetsartikel 59 bis om een volle
dige federalisenng te bereiken. 

Omdat hij sindsdien over zijn 
bekommernis terzake niets meer 
heeft laten horen, heeft VU-voor-
zitter Anciaux hem er nu in een 
brief aan herinnerd dat het verle
nen van de volle bevoegdheid 
aan de Vlaamse gemeenschap 

over haar onderwijsbeleid een 
urgente zaak is. 

Hij nodigde ook de voorzitters 
van CVP, SP en P W uit om in 
een spoedig te organizeren over
leg een strategie uit te werken. 

Gevreesd moet immers w/orden 
dat minister Coens, na zijn forse 
verklaring, zich nu kompleet gaat 
verschuilen achter de gemelde 
noodzakelijke grondwetsherzie
ning om inmiddels hoegenaamd 
mets te ondernemen, en zelfs te
gen te werken dat de Vlaamse 
gemeenschapsregering inzake on
derwijs meer bevoegdheden zou 
toegeschoven krijgen 
Inderdaad, door het fameuze arti
kel 59 bis kregen de gemeen
schappen pnncipieel bevoegdheid 
over het onderwijs, maar met 
uitzondering van al wat betrek
king heeft op de schoolvrede, de 
leerplicht, de onderwijsstrukturen, 
de diploma's, de toelagen, de wed
den en de schoolbevolkingsnor
men" 

Konkreet betekent dit dat de 
Vlaamse regenng zo goed als 
niets te vertellen heeft inzake de 
basiselementen van het onder
wijsbeleid De onderwijskredieten 
blijven voor 97 ten honderd in 
handen van de centrale regering 
Uiteindeli]k heeft onder meer ook 

de CVP zich met meer formeel 
gekant tegen een federalisering 
van het onderwijsbeleid 
Als het de Vlaamse traditionele 
partijen en de nationale onderwijs
minister Coens in het biezonder, 
menens is met deze federalisti
sche geloofsbelijdenis, dan moe
ten ze nu ook ingaan op de uitno
diging van VU-voorzitter Anciaux 
Deze zette een zevental konkrete 
maatregelen op een njtje die nu 
meteen kunnen aangepakt wor
den en waarvoor bijlange met 
dient gewacht te worden op een 
nieuwe grondwetsherziening 
Zo bij voorbeeld het opsplitsen 
van de Nationale Schoolpaktkom-
missie in twee autonoom werken
de kamers 

Of het herschikken van de onder
wijsbegrotingen op basis van de 
objektieve knteria het aantal 
scholieren en studenten van elke 
gemeenschap 
Het indelen van bestaande fond
sen, raden en instellingen in twee 
autonoom werkende kamers, die 
elk voor zich aan de uitvoering van 
hun opdracht werken 
Uit het antwoord van de Vlaamse 
partijvoorzitters en van minister 
Coens — of hun stilzwijgen — 
moet nu blijken of ze de federali
sering van het onderwijsbeleid 
ernstig menen 
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VLAAMS REGENLIEDJE 

In Vlaanderen regent het steeds nieuwe taksen. 
Die gaan naar Wallonië, dat achterbakse. 
Is daarvoor dan geen paraplu? 
Eén goed merk, dat is de VU. 
Die heeft van d'andere partij'n niet dat lakse. 

J.G., Maasmechelen 

ik dat senator Van Ooteghem meer 
wou weten over de volgens hem bui
tensporige wedden van hogere ambte
naren bij Sabena en spoorwegen. De 
Croo vond het niet opportuun deze 
bedragen aan de openbaarheid prijs te 
geven. Hij verklaarde zich wel bereid 
ze vertrouwelijk aan de senatoren in 
kommissie mee te delen. 
Het volk wordt dagelijks overspoeld 
met slogans over besparen, inleveren, 
buiknem verder aanhalen, enz... 
Waarom mag het volk de namen niet 

ESPERANTO-JEUGD 
VIERT 
LUSTRUM 

Voor de vijfde opeenvolgende maal 
organizeert de Vlaamse Esperanto-
jeugdvereniging in samenwerking met 
de Nederlandse Esperanto-Jeugd tra
ditiegetrouw het laatste weekend van 
oktober een internationale ontmoeting 
in Vlaanderen. Inderdaad, na Essen en 
Geel zullen esperantisten uit vrijwel 
alle buurlanden elkaar voor de derde 
maal terug ontmoeten in het domein 
„Hoge Rieten" te Lichtaart In totaal 
worden een honderdtal deelnemers 
verwacht waaronder een Skandina-
viër, een Nieuw-Zeelander en een Chi
nees die professioneel voor de ver
spreiding van de internationale taal 
Esperanto werken. 

Naast ontspanningsaktiviteiten zoals 
volksdansen, dansen, een nachtwan
deling, een kwis en een fotowedstrijd, 
staan er ook voordrachten en werk
groepen rond het tema „gezondheid" 
op het programma: een kennismaking 
met EHBO, voordrachten over alterna
tieve geneeswijzen, voetzoolmassage, 
geneeskundige effekten van het vas
ten, tandhygiëne. Het is eveneens mo
gelijk een beknopte kursus vegeta
risch koken te volgen. Bovendien heb
ben de deelnemers ook dit jaar de 
gelegenheid een uitgebreide boeken
en platenstand te bezoeken. 

Vlaamse Esperantobond, 
Frankrijklei 140, 
2000 Antwerpen 
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AMSTERDAM 
TWEETALIG? HEMELTERGEND. 

Ingesloten twee vlaggetjes die zaten 
aan houten steeltjes op blokjes kaas 
afkomstig uit het Westvlaamse Pas-
sendale en die in het restaurant van 
het Vlaams Kultureel Centrum „De 
Brakke Grond" te Amsterdam werden 
opgediend. 
Ik vraag me af of Amsterdam een 
tweetalige stad is? 

J.V^ Amsterdam 

Bij de Sabena gebeuren onthutsende 
dingen. De namen zijn bekend van 200 
topmensen, die samen jaarlijks een 
half miljard verdienen en betaald wor
den om niet te werken. „Minister van 
Verkeer en PTT' (Autotoerist 16/5 II.). 
In Het Nieuwsblad van 27 oktober II. las 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers. a!s ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheid- en smaad-
brieven De andere publiceren vtrij. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven m te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
is met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

kennen van de heren, voor wie het 
geen krisis is en die in een verlieslaten
de maatschappij ten slotte betaald 
worden door de belastingbetaler. 
Wat doen deze heren voor het alge
meen welzijn van hun volk? Of beho
ren zij er met toe? 

Iemand verklaarde eens; „Wanneer 
het egoïsme eenmaal de overhand 
krijgt in een volk, dan verliezen de 
banden der orde hun kracht en al 
jagend naar eigen geluk komen de 
mensen uit de hemel pas werkelijk in 
de hel terecht". 

A.S., Brussel. 

VAN SEVEREN„ 

Pater Kolbe werd met recht en reden 
heilig verklaard. Hij was een held die in 
de plaats van iemand anders vrijwillig 
de dood inging. 
Maar te Abbeville in 1940 deed Joris 
Van Severen hetzelfde toen hij voor 
iemand anders door Franse soldaten 
werd neergeschoten. Mogen wij aldus 
de heiligverklaring van Joris Van Seve
ren in het vooruitzicht stellen? 

D.P., Boezinge 

• 21-jarige laborante (farm. en 
biol.) zoekt betrekking over heel 
Vlaams-Brabant. Tel. Volksvert 
dr. J. Valkeniers 02/569.16.04. 
• Man, 26 jaar, gehuwd en wo
nende te Mechelen zoekt werk. 
Diploma: licentiaat in de arbeids-
en organizatiepsychologie. 
Reeds 1 jaar ervaring. Betrokke
ne aanvaardt ook ander werk. 
Ref. nr. 342. Belangstellenden 
kunnen kontakt opnemen met 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, via het Vlaams-Natio
naal Centrum, Ontvoeringsplaats 
1 te Mechelen (015/209514). 
Gelieve steeds het ref. nr. te 
vermelden. 
• 19-jarige ongeschoolde 
vrouw wenst betrekking in Bra
bantse. Voor inl. tel. Volksvert. dr. 
J. Valkeniers 02/569.16.04 
• Kinesiste zoekt betrekking in 
Brabant. Voor inl. tel. Volksvert. 
dr. J. Valkeniers 02/569.16.04. 
• Juffrouw. 22 jaar, ongehuwd 
en wonende omgeving Antwer
pen zoekt werk. Diploma: licen-
ciate in de Germaanse Filologie 
-I- diploma aggregatie. Ref nr: 
344. Belangstellenden kunnen 
kontakt opnemen met volksver
tegenwoordiger Joos Somers. 
Via het Vlaams-Nationaal Cen
trum. Ontvoeringsplaats 1 te Me
chelen (015/20.95.14). Gelieve 
steeds het ref. nr. te vermelden. 
• Man. 44 jaar en wonende te 
Mechelen zoekt werk Studies: 
akademie beeldende kunsten. Er
varing: steeds thuiswerkende 
beeldhouwer geweest. Ref nr.: 
346. Belangstellenden kunnen 
kontakt opnemen met volksver
tegenwoordiger Joós Somers. 
via het Vlaams-Nationaal Cen
trum. Ontvoeringsplaats 1 te Me
chelen (015/20.95.14). Gelieve 
steeds het ref. nr. te vermelden. 
• Volledig tweetalige daktylo 
(A3-bureauwerken). met Frans 
diploma en een jaar ervaring in 
grote mutualiteit zoekt vaste be
trekking. Voor inl. tel. Volksvert. 
dr. J. Valkeniers 02/569.16.04. 
• Net van het leger afgezwaai
de Burgertijk Elektrotechnisch In
genieur (GenO zoekt betrekking. 
Voor inl. tel. Volksvert. dr. J. 
Valkeniers 02/569.16.04. 

Deze week in 

VAN BEKAERT 
De laatste multinational van Vlaan 

deren, de NV Bekaert uit Zwevegem, 
wil nu ook in de wapenindustrie aan de 
slag. En dat nog wel samen met het 
beruchte Brusselse bedrijf Asco. 
Daarover een gesprek met baron 
Antoine Bekaert, die het ook had over 
deze en andere militaire aankopen in 
het licht van de benarde financiële 
situatie van het Belgische leger. 
Het leger met verlof 

Dat Belgische leger besliste overi
gens onlangs om allemaal samen met 
verlof te gaan om de stookolierekening 
te drukken. Hoe gaat dat dan? Worden 
de kazernes dan gewoon gesloten, en 
hoe zit dat dan met onze verdediging? 
Slecht beheer 

De NV Bodart Fittings uit Sint-
Pieters-Leeuw ging al in 1980 failliet, 

\ 
\ 

maar eind oktober'viel er in verband met 
dit bedrijf een merkwaardige uitspraak 
van de rechtbank van koophandel. 
De curator had van de staat namelijk 
schadevergoeding gevraagd wegens 
slecht beheer. En hij kreeg nog gelijk ook, 

Reagan op campagne 
President Ronald Reagan heeft de 

voorbije weken hard aan een nieuw 
imago gewerkt. Deze week worden er in 
de \S namelijk verkiezingen gehouden, 
en de republikeinen vinden dat hun 
president best wat volkser mag ogen. 
Reagan on campagne. 
Bovendien: 

Johan Niezing en het nieuwe 
sukses van de konventionele wapens. 
Het afscheid van Eric Van Rompuy. 
En... Jobmagazine. 

Ke«»; tev ^^^^^tX^^' 
voqt.«!S ^\3 n^'"'^' van u-w 
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Mensen m 
Pujol wint 

Vorige week werden er parle
mentsverkiezingen gehouden in 
Spanje, met het gekende resul
taat: Felipe Gonzalez behaalde 
met zijn socialistische PSOE-
partij de volstrekte meerderheid 
en wordt daardoor straks de 
nieuwe premier. 
Wat evenwel nergens te lezen 
stond is het overweldigend suk-
ses dat de zusterpartij van de 
Volksunie heeft behaald: de 
CDC (Convergencia Democrati-
ca de Catalunya) won in Catalo-
nië op overtuigende wijze de 
verkiezingen: van 8 parlements
leden wippen zij naar 12 verko-
zenen, wat een winst van liefst 
50 % betekent. Dit is biezonder 

hoopgevend voor deze pluralis
tische en sociaal vooruitstre
vende autonomistische partij. 
Partijleider en tevens voorzitter 
van de Catalaanse generaliteit 
Pujol mag tevreden zijn. 
Ook in Baskenland maken de 
nationalisten een goede beurt: 
de gematigde PNVhaalt 8 zetels 
(-f 1), de radikale Herri Batasu
na twee en de links-nationalisti
sche Euskadiko Ezkerra. ook 
een. 
Het gaat goed met de regiona-

listen in Spanje en in Europa in 't 
algemeen. Volgend jaar zijn er 
opnieuw Europese verkiezingen. 
Wordt dit de grote doorbraak 
voor de Europese Vrije Alliantie, 
waarvan de Volksunie de motor 
is? 

Vasthouden 
aan principes 
Vorige zondag herdachten een 
400-tal nationalisten op het kerk
hof van Asse Staf De Clercq. Het 
was imnners 40 jaar geleden dat 
deze VNV-leider overleed. Er wer
den bloemen neergelegd op zijn 
graf Tevens werd een kort 
woordje gesproken door VU-se-
nator Bob Maes Hij legde er de 
nadruk op dat deze grote figuur uit 
de Vlaamse Beweging, ondanks 
de vele meningsverschillen en zei
lend langsheen de vele klippen, 
ook verplicht was tot taktische 
zetten om het doel te bereiken. 
„Nooit werden evenwel de funda
mentele princiepen aangetast", be
sloot Maes. Ook VU-senator Os
wald Van Ooteghem sprak in de
zelfde zin tijdens de zitting te Sint-
Katarina-Lombeek. Onder de aan
wezigen bemerkten wij ook 
kamerlid Jules Van Boxelaer en 
senator Walter Peeters. Ook zon
dag, maar dan in Steenburgge 
(nabij Brugge), werd op serene 
wijze wijlen Dom Modest Van 
Assche eervol herdacht Tijdens 
de homilie verklaarde pater Pil dat 
het streven van de gewezen abt 
gericht was op het bereiken van 
vrede voor Vlaanderen en voor de 
wereld. Na de kerkelijke dienst 
vond een ingetogen hulde plaats 

op de begraafplaats. Erwin Van 
Driessche legde namen de VU 
een sobere bloemenkrans neer. 
Deze hulde werd besloten met het 
zachte „Vaarwel, mijn broeder". 

Deze week dit... 
Je moet eens al de 
regeringsmaatregelen en 
voorstellen op een rijtje zetten. 
Voeg er de dagelijkse 
uitspraken van de ministers en 
leiders van de 
meerderheidspartijen bij. Zet je 
even rustig neer. En maak de 
optelsom. 
Dan zal je vastellen hoe 
éénzijdig de balans overhelt. 
Hoe brutaal de slinger van de 
beleidsklok naar de andere, neo
liberale kant is overgeslagen. 
Inleveren, burgers! Matigen en 
nog eens ifiatigen, alsof het heil 
van je zieltje ervan afhangt! Wie 
zijn dagelijks brood verdient met 
arbeid, de kleine middenstander 
die leeft van de konsumptie van 
de dag- of niaandloner, de niet-
aktieven die afhankelijk zijn van 
hun pensioen, zieken- of 
werklozenvergoeding: 
versoberen mensen! Broeksriem 
toe. Vandaag en morgen moet 
je maar eens goed beseffen, 
met of zonder goesting, dat er 
slechts één doel is in een 
krisistijd: de konkurrentiekracht 
van de bedrijven! 
Daaraan wordt heel ons 
gedurende jaren opgebouwd 
sociaal bestel ondergeschikt 
gemaakt. Heel het politiek bedrijf 
wordt georiënteerd in één 
richting. Leve de bezitter! Lang 
leve de ekonomie! Alles in 
funktie van de 

ondernemingswinst! Die moet 
groeien, steeds maar groeien. 
Daarvan alleen zal de toekomst 
afhangen. Intussen sociale 

afbraak? Och ja, misschien wel, 
maar onvermijdbaar. Enz., enz., 
enz... 
Heel deze dwangidee, die 
gedurende een heel jaar in je 
hoofd werd gehamerd, wordt 
bovendien in een mooi kleedje 
gestoken, dat volgens de 
gangbare ekonomische 
begrippen, past als aan het 
lichaam gegoten. Maar hier ligt 
juist het kalf gebonden. Zijn de 
klassieke ekonomische 
begrippen niet veleer teorie? 
Zijn ze nog vandaag gangbaar? 
Nog toepasbaar op de 
maatschappij van morgen? Ik 
twijfel er zeer erg aan. Ik ben 
ervan overtuigd dat de politiek al 
te zeer door ekonomisten wordt 
gedomineerd. Hun 
uitgangspunten zijn vervalst. Hun 
oplossingen liggen verkeerd. 
Slechts één voorbeeld: alle 
kaarten zetten op de 
„konkurrentiekracht" is slechts 
verantwoord als er in de 
wereldekonomie een vrije 
konkurrentie gegarandeerd is. 
Maar dit is hoegenaamd niet het 
geval. Denk maar aan het totale 
overwicht van de multinationale 
trusts. 

Tegenover deze mentaliteit aan 
de top van het land, groeit aan 
de basis van het volk een 
tegengestelde stroming. Vooral 
bij de jongeren. Met het projekt 
van de Wakkere Burger valt 
hoegenaamd niet te spotten. Dit 
kon ik vorige zondag in de 
UFSAL te Brussel met mijn 
vingertoppen aanvoelen. De 

drang naar een fundamentele 
benadering van de krisis in de 
maatschappij zal zich bij jonge 
mensen onstuitbaar voortzetten. 
Instinktief voelen zij het gevaar 
voor ons demokratisch regime. 
De roep naar meer inspraak en 
participatie naar meer 
openbaarheid van het bestuur, 
naar meer spreiding van macht, 
kennis en bezit is zo 
gerechtvaardigd dat hij dieper 
zal doordringen. 
Met fierheid kon ik zondag, 
tijdens het debat betogen dat 
de Volksunie niet heeft gewacht 
op het wakker worden van de 
burger. Vóór twee jaar 
publiceerden we reeds een 
dossier „echte demokratie" Al 
de vernieuwende ideeën van 
vandaag, liggen vervat in 
wetsvoorstellen van de 
Volksunie. De andere partijen 
hinken achterna. 
We hebben één grote fout. We 
geloven zelf al te weinig in de 
kreatieve kracht van het Vlaams-
nationalisme. Vandaar mijn 
dwingende oproep tot alle 
kaderleden, militanten en 
mandatarissen: ken je eigen 
rechtvaardigheidsprogramma! En 
vooral: „beleef het" met hart en 
ziel. 

Vic ANCIAUX 

Min 

1,5 miljard 
De regering pakte uit met een fors 
werkverschaffend voorstel: ar
beidstijdverkorting gekoppeld aan 
bijkomende loonmatiging. Vanzelf
sprekend reageren ook de pa
troons niet bepaald entoesiast op 
dit voorstel. Maar behalve oppor
tunistische reakties kan de rege
ring toch ook niet kijken naast de 
vlugge berekeningen die PDG-
Dierickx van Ford-Genk maakte. 

Hij trad (ook uiteraard) niet alleen 
het VEV-standpunt bij dat de 
voorgestelde verkorting van de 
arbeidsduur in veel bedrijven af
braak van tewerkstelling zal ople
veren in plaats van nieuwe werk
verschaffing, maar hij berekende 
voor zijn autofabnek dat vijf pro
cent meer tewerkstelling een in-
vesteringsoffer van anderhalf mil
jard zou vergen. Door de rege-
ringsplannen, aldus direkteur 
Dierckx, zal zeker niet de werk
zoekende gediend worden, want 
de onderneming zal de krampach
tig verwezenlijkte rendabiliteit niet 
meer kunnen aanhouden. 

Close treurt 
Vorige week debatteerde de Se
naat over de begroting van 
landsverdediging 1982 (wanneer 
reeds meer dan 80 <Vo van hun 
budget „opgesoupeerd" isD. Tij
dens deze diskussie werden 
door verschillende sprekers op^ 
merkelijke standpunten Ingeno
men. VU-senator Bob Maes stel
de o.m. dat het Westen voorlopig 
van de installatie van middellan
ge afstandsraketten zou moeten 
afzien, om de onderhandelaars 
van het Oostblok geen argumen
ten in de handen te spelen. Dit 

gebaar zou van de andere zijde 
(dus van de USSR) moeten wor
den beantwoord met de ontman
teling van de SS20-raketten. 

Vooraf was Robert Close, PRL-
senator en gewezen generaal, 
tussengekomen. Hij betreurt de 
Inkrimping van de kredieten voor 
defensie en stelt dat ons leger de 
verplichtingen door de NAVO 
opgelegd niet meer nakomt: „In
dien wij onze verplichting'waren 

nagekomen om de begroting van 
landsverdediging met 3 % te 
verhogen, zou deze begroting 
geen 88 miljard maar 100,7 mil
jard bedragen. Aangepast aan de 
inflatie zou ze 95 miljard hebben 
bedragen'. 

In een vraaggesprek met „La Li
bre Belgique" zegt diezelfde Clo
se dat hij er sterk aan twijfelt of 
de Amerikanen ons, West-Euro
pa dus, gaan verdedigen bij een 
mogelijk konf l ikt 

Indien een ex-generaal hieraan 
twijfelt, is het dringend ti jd eens 
ernstig onze verhouding ten op
zichte van de Verenigde Staten 
te bekijken. Want, ook de ver
plichting tot bijstand van de geal
lieerden, is een bepaling uit het 
NAVO-verdrag_ 
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\n de jaren '68 tot 71' werd er vrij heftig gediskussieerd over de toekomst en de levenskansen van het Studie
centrum voor Kernenergie CSCfO in Mol, dat in vergelijking met de Waalse tegenhanger schromelijk werd be
nadeeld. Behalve financiële discriminatie moest blijken dat de Kempen eens te meer slechts dienstig werd ge
acht als stortplaats, dit keer voor kernafval. Niet alleen werd de opening van het SCK in Mol gekompenseerd 
met een IRE-vestiging in Luik, maar bovenop vroeg Charleroi een kompensatie en werd het INIEX opgericht 
Als gevolg van onder meer het volmachtenbesluit 99 blijkt de regering nu werk te maken van de afbouw van 
het SCK in Mol, ondanks het zuinig beheer aldaar in vergelijking met de Waalse vestigingen. Daartegen werd 

door de Vlaamse vakbonden terecht heftig geprotesteerd, (foto studio Dann) 

Luxe-poes 
Deze regering weet werkelijk 
niet meer van welk hout pijlen te 
maken. Alle middelen om het 
afgrijselijk begrotingstekort een 
beetje minder groot te maken 
zijn haar welkom. Na de aanval 
op de kinderbijslag, het verho
gen (andermaal) van de tarieven 
voor openbaar vervoer, de volle-
pot-nota voor medische hulp aan 
anders-validen en bejaarden, 
enz- besliste de kabinetsraad 
weer eens een aantal produkten 
duurder te maken door de BTW 
fors te verhogen. Heel wat pro
dukten die voorheen 6 "/o belas
ting erbovenop droegen, worden 
nu bedacht met liefst 17 o/o be
lasting op de toegevoegde waar
de. Dit betekent bijna een ver
drievoudiging van de inkomsten 
voor vadertje staat, wat deze 
produkten betreft Wie zei ook 
weer, vóór de verkiezingen van 
november '81, dat er minder be
lastingen zouden worden gehe
ven? Precies! Dezelfde Willy De 
Clercq die nu onbekwaam blijkt 
de begrotingsramp te verhelpen. 
Onder de produkten waarvoor 
wij vanaf december dieper in de 
beurs moeten tasten zitten: na-
maakjuwelen, wasserij en nieuw
kuis, radio- en tv-distributie en 
katte- en hondevoer. Het houden 
van een poes is, volgens deze re
gering, ook al luxe. Het eten van 
brood straks ook? 

100.000 en 
meer 
„Een ongeluk met een kerncen
trale kan leiden tot meer dan 
100.000 doden en 15 biljoen frank 
schade in grote delen van de 
Verenigde Staten". Dat is het 
besluit van een onderzoek dat is 
uitgevoerd op last van de Ameri
kaanse regeringskommissie ter 
kontrole van de ontwikkeling op 
het gebied van de kernenergie. 
Volgens deze kommissie bestaat 
er een kans van 2 % dat zo'n ko
lossale ramp zich voor het jaar 
2000 in de VS voordoet. Deze 
weinig bemoedigende resultaten 

zouden de verantwoordelijken in 
elk land toch moeten aanzetten 
tot nadenken. Ook het 
30.000 km2 kleine Belgié telt 
reeds 5 in werking zijnde kern
energiecentrales, waarvan 3 in 
Vlaanderen. Daarenboven stellen 
wij ons de vraag of er eigenlijk 
wel een goed en funktionerend 
rampenplan bestaat voor 't geval 
dat er toch nog eens iets mis 
mocht gaan. Wat de topmensen 
steeds onmogelijk wanen... 
Of blijft Energiestaatssekretaris 
Knoops alle doordringende vra
gen hooghartig afwimpelen, zoals 
hij deed tijdens het recente debat 
in de Kamer? 

PLC: 
CEPIC-kliekje 
De rechtervleugel van de Waalse 
kristen-demokraten, de „CEPIC", 
heeft besloten een eigen politieke 
partij op te nchten: „Parti Liberal 
Chretien": Een kristelijke partij die 
zonder meer kiest voor het ekono-
misch liberalisme. 
Voor ingewijden was het reeds 
lang duidelijk dat de PSC met 
haken en ogen aaneenhing: ver
deeld over een radikaal travaillisti-
sche vleugel enerzijds en een 
sterk-behoudsgezinde hberale. ka
pitalistische groep anderzijds. De 
splitsing is bij deze dus volledig. En 
het laat zich vermoeden dat dit 
een toevluchtsoordje zal worden 
van malkontenten uit Waalse libe
rale én kristelijke kringen, aange
vuld met enkele losgewaaide 
RAD-UDRT-leden. 
Het prpgramma is op vele punten 
biezonder vaag, maar bovenal 
konservatief Omtrent onderwijs 
wordt gekozen voor een eerder 
elitaire benadering, stakingsrecht 
wordt met vraagtekens benaderd, 
vreemdelingen moet men een re
tourticket geven, voor de plaatsing 
van kernraketten en zeker geen 
verdere federalizenng naar de ge
meenschappen toe. Eventjes 
poogt deze PLC een stapje te 
wagen in de richting van de groe
nen door te stellen dat zij voor bio
logische tuinbouw zijn 
De reaktie bij de partijen die deze 

nieuwe formatie vrezen? Deprez 
(voorzitter vn de PSC) spreekt 
van een „zuivering". Michel (voor
zitter van de PRL) heeft het over 
„ontevredenen en gefrustreer
den"- Alleen Hendnck (co-voorzit
ter van UDRT-RAD) had een meer 
positieve ingesteldheid. Wat ons 
betreft? Nou, laat maar zitten 
hoor.. 

(dixit: J.-M. Dehousse) 

Wanneer zelfs de fanaticus Jean-
Marie Dehousse, voorzitter van 
de Waalse regering, beweert dat 
Vlaanderen een staat wil worden, 
en het eigenlijk reeds is, dan 
gaan wij er op vooruit. Uitgeno
digd door de Franstalige televi
sie voor het programma „Face a 
la Presse", hekelde deze wallin-
gantische socialist de „achteruit
stelling van Wallonië", en weet hij 
dit aan de staatsvorming van 
Vlaanderen. Wat natuurlijk droe
vig blijft, is de oneerlijke stelling 
van Dehousse dat het noordelijk 
deel van België alle financiële 
kadootjes bedeeld krijgt van 
deze regering, en dat Wallonië in 
de kou blijft staan. Erger zelfs, hij 
verwijt de vorige minister van 
Financiën Vandeputte omdat 
deze kritische vragen stelde bij 
het pompen van miljarden inves
teringscenten in de bodemloze 
staalput Cockerill Sambre. De
housse kan dus blijkbaar niet 
rekenen, maar is wel in staat de 
duidelijke wil tot verregaande fe-
deralizering van de Vlamingen te 
onderkennen. Ook zal Dehousse 
er terdege rekening moeten mee 
houden dat, indien de Vlaamse 
staat er dan eindelijk komt (ho
pelijk zo vlug mogelijk), Wallonië 
zelf zal moeten opdraaien voor 
de financiering van de verliezen 
van de zieltogende Waalse in
dustrie. Elk zijn eigen pot Ook 
dat is de konsekwentie, meneer 
Dehousse! Maar in feite is deze 
waarschuwing beter gericht aan 
de Vlaamse leden van de natio

nale regering- die misschien wel 
een stapje in de richting van de 
regionalizering willen zetten, 
maar verkiezen de financies uni
tair te houden. 

„Blijf er af!" 
Een „protestkongres", zo werd 
het aangekondigd en dat is het 
ook geworden. Tijdens het voor
bije weekeinde hield de Bond 
van Grote en Jonge Gezinnen 
een massaal bijgewoonde kon-
gresdag over de regeringsvoor
stellen om de kinderbijslag te 
verminderen. Voorzitter Frans 
Van Mechelen was biezonder 
bitsig in zijn toespraak en de 
kritiek die de nationale regering 
mocht aanhoren was niet van de 
poes. Het afschaffen van de zo
geheten 13de en 14de maand 
kinderbijslag voor het oudste 
kind is onaanvaardbaar, omdat 
men aldus de gezinnen wil straf
fen precies omdat zij kinderen 
hebben. Nochtans stond letterlijk 
in het regeerakkoord (maar ja, 
papier is gewillig) dat deze be-
windsploeg een „kindvriendelij
ke'poViüek ging voeren. Er werd 
wel gepleit voor een fiskaliteit 
volgens de draagkracht van het 
gezin, die rekening houdt met het 
aantal personen dat van dat inko
men moet leven. De enige zinni
ge benadering van dit probleem 
overigens. 

Opvallend was ook de lof die het 
kongres overhad voor de Vlaam
se regering, die terecht geprezen 
werd om het door haar gevoerde 
gezinsbeleid. 
De overduidelijke waarschuwing 
van de Bond wordt best opge
volgd door de Belgische toppoli-
tici, zoniet gaat deze organizatie 
over tot keiharde akties. 

De vogel Bo-Bo 
Niet iedere vogel heeft het geluk een hoogstper
soonlijke naam te krijgen. Bo-Bo wel. Enkele 
maanden geleden was Bo-Bo nog een volstrekt 
anonieme aalscholver. Die duikend aan z'n kostje 
kwam in de kille wateren van de zuidelijke Atlanti
sche Oceaan. Zo ongeveer ter hoogte van de Falk-
lands. Waarop Bo-Bo — die toen nog geen Bo-Bo 
heette — trouwens z'n pied-a-terre had. 
Aalscholvers lezen geen kranten. Het is Bo-Bo dan 
ook volkomen ontgaan dat de barre rotsen, waar
op hij af en toe placht te verpozen, de inzet waren 
geworden van een oorlog tussen twee grote en 
uiteraard vrijheidslievende naties. Wél vond hij dat 
het plots behoorlijk druk werd op de zee die hij als 
zijn jachtdomein beschouwde. In de kortste keren 
zag hij méér schepen en hoorde hij méér gedonder 
dan de vele generaties aalscholvers die hem 
waren voorafgegaan. Van z'n voorgeslacht had-ie, 
via het ei, genoeg instinkt geërfd om het hoofd te 
bieden aan alle gevaren die thuishoren op deze 
zuiderbreedte. De omgang met vuurspuwende 
armada's was hem echter vreemd. Zo kon het ge
beuren dat hij, opgeschrikt wellicht door een 
voorbijschuifelende Exocet of door de bellenbaan 
van een torpedo, even het noorden verloor. En par
does aanbotste tegen een onverwachte hindernis. 
Hij weet het nog altijd niet, want aalscholvers le
zen geen kranten. Maar de hindernis die plots voor 

hem opdook, was de radarantenne van Hare 
Majesteits Bristol, een destroyer. De klap kwam 
behoorlijk aan. Bo-Bo brak zich de rechtervleugel 
en viel met een smak aan dek. 
Aan dek bevond zich op dat ogenblik eveneens 
luitenant-ter-zee Geoffrey Macket, van de Royal 
Navy. Wat doen immers Hare Majesteits zeelui, als 
zij toevallig niet bezig zijn met het enteren of het 
kapen of het villen van de vijand? Juist, zij stellen 
zich op aan dek. Om er zich bezig te houden met 
vogels die in het want gevlogen zijn. Als deze vo
gels in grote getale of in brede zwermen aan dek 
vallen, dan worden zij met de brandslang door de 
spuigaten in zee gespoten. Een eenzame vogel 
maakt echter een behoorlijke kans, het weke hart 
van een stoere zeebonk te ontroeren. In leven te 
mogen blijven. En een naam te krijgen. Want alle 
levende have aan boord moet bij name ingeschre
ven worden op de rol. Zo wil het scheepsrecht 
Dus Bo-Bo. 

Tijdens de wekenlange thuisvaart van HMS Bristol 
werd een behoorlijk deel van de bemanning aan 
het werk gezet Om iedere dag verse vis te vangen 
voor Bo-Bo. De bootsman knoopte daarvoor ei
genhandig een netje. En de scheepsarts, nou de 
scheepsarts had de handen méér dan vol met Bo-
Bo's geschonden rechtervleugel. Eerst gezet dan 
gespalkt en ten slotte nog alleen maar een ver
bandje. Volgens de jongste berichten is Bo-Bo nu 
weer kerngezond. 

De Royal Navy heeft Bo-fio aan de Londense Zoo 
geschonken. De aalscholver mag er zich verheu
gen in een grote en vooralsnog permanente be
langstelling. 
Met z'n opnieuw glad en glanzend geworden 
pluimenpelsje, z'n kokette kuif en z'n sierlijke 
snavel is Bo-Bo een lief en levend getuigenis van 
de Grote Overwinning. Prettig om te bekijken. 
Stukken prettiger om te bekijken, dan de door kruit 
en olie kapotgebrande smoelen en stompen van 
de machinisten op HMS onzalige Sheffield. 
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Sociaal-ekonomisch m 
Waarvoor sociaal overleg kan dienen... 

Prachtig staaltje van deflatiepolitiek 
Eind september stonden we in 
het buitenland in het krijt voor 
een globale som van 3.077 
miljard frank. Méér dan drie 
biljoen: het is een 
schuldenmassa die niet meteen 
moet afgelost worden, maar al 
bij al IS het toch een 
ondraaglijke zware hypoteek 
op de toekomst. 
Erger is daarenboven vooral 
dat precies de jongste jaren 
de rijksschuld enorm aan het 
oplopen IS Voor de eerste 
negen maanden van dit jaar is 
ons land er in geslaagd niet 
minder dan 630 miljard 
bijkomende schuldenlast op te 
stapelen. Wordt dat dolle ritme 
aangehouden, of nog 
verhoogd, dan duiken we 
onvermijdelijk de dieperik van 
de sociaal-ekonomische chaos 
in. 

De regering Martens V 
beweert een ernstige poging 
te ondernemen om zulks te 
vermijden. Vandaar de zware 
besparings- en inleveringseisen. 
Vandaar de zware druk op de 
werkgevers (via het Verbond 
van Belgische Ondernemingen) 
om door middel van 
werktijdverkorting de 
werkloosheidslast die op de 
schatkist weegt te verlichten 
door zon 80.000 werklozen 
opnieuw werk te geven. 
Vandaar ook de blijvende eis 
ten aanzien van de 
werknemers en van de 
gezinnen in het algemeen om 
(hoewel toegegeven wordt dat 
de kompetitiviteit van veel 
ondernemingen behoorlijk is 
hersteld), toch nog drastisch te 
blijven inleveren. 
Nadat zwaar elektoraal werd 
benadrukt dat de staat boven 
zijn stand leeft, wordt 
momenteel alles in het werk 
gesteld om nu vooral het 
gezinsinkomen drastisch in te 
krimpen. Het is geen doel op 
zichzelf, want de maatregelen 
terzake zijn politiek onpopulair, 
maar het gaat er om hoe dan 
ook middels zoveel 
kunstgrepen de 
staatsinkomsten te verhogen. 
Inmiddels wordt zonder 
verpinken toegegeven dat in 
de miljardenput plots 61,2 
spookmiljarden opgedoken zijn. 
Een ontzagwekkende som dus 
die hoegenaamd niet voorzien 
was in de rijksbegroting, en 
ook niet terug te vinden is in 
de klassiek geworden 
bijkredieten die ministers 
afdwingen. Het gaat om 
volkomen gedebudgetteerde 
uitgaven; miljarden die de 
staatskas uitgevlogen zijn 
zonder behoorlijk gekende 
bestemming. 

Terwijl die spookmiljarden 
ronddolen, durft men het aan 
de gezinnen te beduvelen met 
een drastisch verminderde 
koopkracht. 
In dat perspektief heeft 
Martens V uiteindelijk ook het 
nationaal sociaal overleg 
geplaatst: het beoogde 
centraal interprofessioneel 
akkoord zou vooral een 
loonmatiging dienen te 
bekrachtigen, met dien 

verstande dat hierdoor niet op 
de eerste plaats de 
ondernemingen zuurstof 
zouden toebediend krijgen 
maar nog een groter pakket 
van de globale loonkost de 
staatskas ten goede komt. 
Op een prachtig-taktische 
wijze werden bij de sociale 
onderhandelingen zowel 
patroons als vakbonden met 
de rug tegen de muur 
geplaatst: er werd zwaar de 
nadruk op gelegd dat beiden 
inzake de zogenaamde 
herverdeling van de arbeid, of 
het werkverschaffen aan 
werklozen via 
arbeidsduurverkorting, een 
beslissende 
verantwoordelijkheid dragen. 

Centen rapen 
Evenwel zijn we meteen, voor 
zover die er was, andermaal 
een illuzie armer: de nationale 
regering blijkt hoegenaamd niet 
te beschikken over een 
werkloosheids-bestrijdend plan. 
Want daarin zouden nogal wat 
andere krachtige elementen 
dienen te schuilen dan alleen 
maar het centen-halen-waar-ze-
te-rapen-vallen. Het 
„tewerkstellingsplan", zo wordt 
door de werkgevers inmiddels 
bericht, zou wel eens op korte 
termijn bijkomend de 
doodsteek voor heel wat 
kleine en middelgrote 
ondernemingen kunnen 
betekenen. 

Grote slokop 
In zijn jaarverslag heeft het Ver
bond van Belgische Onderne
mingen een aantal stellingen van 
de centrale regering bijgetreden. 
Ook weer niet zonder opportu
nistische (én taktische) coulis-
senbeschouwingen. Zo wordt 
vooral gesteld dat sedert 1970 
de verdeling van het beschikbaar 
inkomen in belangrijke mate 
werd scheefgetrokken ten voor
dele van de loontrekkenden. Op
portunistisch inderdaad, want er 
wordt stilletjes verzwegen dat 
die globale loonkost van werkne
mers in belangrijkste mate de 
hoogte werd ingejaagd door de 
aanspraken van de overheid. Wat 
betreft het verschil tussen het 
nettoloon en het brutoloon is de 
Belgische overheid één van de 
grootste slokoppen. 

BTW-ravage 
Vorige vrijdag heeft de kabinets
raad van de centrale regering 
andermaal enkele schatkist-ver
rijkende maatregeien genomen. 
De nadruk werd door de minister 
van financiën gelegd op enkele 
gezinsvriendelijke ingrepen inza
ke direkte belastingen, nadat eer
der dan wel onder meer de forfai
taire aftrek van 10.000 frank op 
de „bedrijfsinkomsten" werd ge-
realizeerd. 

Maar, het gezinsbudget zal dus 
weldra (of het nu 1 december 
wordt of 1 januari is bijzaak) 
eens te meer extra belast worden 

De regering houdt trouwens 
ook geen rekening met het feit 
dat reeds in veel 
ondernemingen de arbeidsduur 
aanzienlijk werd ingekort. 
Trouwens, zo wordt er van 
VBO-zijde bovenop gemeld dat 
in ons land in vergelijking met 
veel buurlanden (en vooral met 
die landen die onze zware 
handelskonkurrenten zijn) 
reeds beduidend minder 
gewerkt wordt. 

Uiteraard dient dringend werk 
te worden gemaakt van de 
arbeidsherverdeling, maar de 
wijze waarop de regering 
beweert zulks te doen is 
zonder meer lachwekkend. 

Het IS zelfs ergerlijk dat de 
regering dit doet onder het 
mom van geboden solidariteit 
van de werkende bevolking 
met de werklozen. 

Op zichzelf zou het natuurlijk 
een stunt zijn in één klap 
80.000 werklozen opnieuw 
werk te verschaffen. (Hoewel 
dit dus op basis van de 
voorgestelde ingrepen weinig 
realistisch is). Maar, meteen 
wordt stilletjes ook verzwegen 
dat precies de overheid als 
hoofdverantwoordelijke moet 
tekenen voor het verdwijnen 
van tienduizenden 
arbeidsplaatsen de jongste tijd. 

Onder meer door de politiek 
van de hoge rente, die 
weliswaar een internationale 

kwaal is, maar die in ons land 
blijvend in de hand gewerkt 
wordt door de onstuitbare 
geldhonger van de overheid. 
De ronddolende 
spookmiljarden bewijzen dat 
onverminderd staatsgelden 
door deuren en vensters 
gegooid worden. Veel 
bedrijven zijn over kop gegaan 
doordat het onmogelijk bleek 
tijdig vers geld in de 
onderneming te stoppen. Een 
onderneming, die (zoals de 
staat het wél doet) leningen 
begint te onderschrijven om de 
vervakiag van andere leningen 
te kunnen respekteren, gaat 
onvermijdelijk in de kortste 
keren over kop. 

BTW-honger 
Ander nog gezonde 
ondernemingen zijn in hun 
expansiemogelijkheden 
afgeremd door het gebrek aan 
gedegen, sektoriele politiek van 
de overheid. Er werd al bij 
herhaling op gewezen dat de 
subsidiepolitiek niet alleen 
eenzijdig werd gevoerd, maar 
ook in eigen land de 
konkurrentieverhoudingen 
tussen ondernemingen 
scheeftrok. 
De regering Martens V blijkt 
niet geneigd van die 
arbeidsplaatsvernietigende 
politiek af te stappen. 
Spitsbedrijven zoals Nobels-
Peelman bij voorbeeld, 
sukkelen bij gebrek aan 

gedegen overheidssteun in de 
rode cijfers en in de 
curatorshanden, terwijl 
bedrijven (zoals Cockerill-
Sambre) waarvan door 
internationale experts is 
uitgemaakt dat zij op termijn 
tot (al dan niet gedeeltelijk) 
opdoeken gedoemd zijn, 
miljarden staatsgelden 
toegereikt krijgen... 
Toch moet de regering 
toegegeven worden dat zij ook 
nog bij machte blijkt 
spitsvondigheden op haar 
aktief te schrijven. Zoals de 
voorgenomen drastische 
verhoging van enkele BTW-
taneven én de herschikking 
van BTW-tarieven die beide 
samen goed moeten zijn voor 
een extra overheidsinkomst 
van 15 miljard volgend jaar. 
Die maatregel zal evenwel 
uiteindelijk weer van aard 
bijken om nog méér KMO's 
ertoe te brengen de boeken 
toe te doen en de 
werkloosheid te doen 
toenemen. Immers, na deze 
bijkomende daling van de 
koopkracht, zal onder meer in 
de sektor huishoudartikelen de 
verkoop biezonder dalen zodat 
tal van KMO's nog dieper in 
de rode cijfers dreigen te 
duikelen. 

Al bij al geeft Martens V een 
prachtig staaltje weg van hoe 
een nefaste deflatiepolitiek er 
het best kan uitzien, (hds) 

Stilaan begint het in brede kringen duidelijk te worden dat de regering Martens Veen deflatiepolitiek 
aan het doorvoeren is. Het werd ook voor voorzitter Frans Van Mechelen (voormalig CVP-minister) van de 

Bond van Grote en Jonge Gezinnen te gortig. Hij kondigde harde akties aan. (foto Peustjens) 

via de nieuwe BTW-verhogingen. 

Behalve de afroming van de 
koopkracht dreigen die BTW-
heffingen uiteindelijk ook van 
aard te zijn om in de distributie-
sektor (vooral van huishoudap-

paraten) een vernietigend effekt 
te hebben. Een verhoging van de 
BTW-taks in één klap met niet 
minder dan 8 procent zal onver
mijdelijk een daling van de ver
koop van de betrokken (niet alle
maal levensnoodzakelijke) pro-

dukten tot gevolg hebben. Of de 
schatkist uiteindelijk meerin
komsten zal boeken valt dus ze
ker nog af te wachten. Wél zeker 
is een kleine ravage bij een trits 
kleine ondernemingen. Wegens 
gedaalde verkoop. 

4 NOVEMBER 1982 



m opinie 

Jef en Piet 

IK ZE^ U DftT IK O E 
T0BST/^/1D //y PDS/r/EyE 
2j/i 2/£ £\/OLU£R£N . 

Vernietigende Vandeputte... 
De uitgeverijen, die Vlaandeien 
rijk is, proberen met het oog op 
de Boel<enbeurs tegen Allerheili
gen klaar te zijn met het gros van 
de nieuwe boekenproduktie. De 
oogst is nogal vruchtbaar (zie 
o.m. onze boekbesprekingen ver
der in dit blad en in vorige edi
ties). Ook op het vlak van de 
politieke schrijverij valt één en 
ander te noteren. Eén van de 
publikaties waarover nog wel 
een eind zal worden nagekaart, is 
het werk van de hand van de 
gewezen minister van Financiën 
Prof. Robert Vandeputte: „ f e n 
machteloos minister". In dit werk 
legt de thans 74-jarige deskundi
ge in zijn „boek van het grote on
genoegen" de vinger op de won
de. Voorwaar een stuk waarover 
velen ongelukkig zullen zijn. De 
emeritus-hoogleraar windt er 
geen doekjes om: hij is teleurge
steld over de onbekwamaheid, 
de oneerlijkheid, de zwakheid en 
het gefoefel van zijn kollega's-
ministers van de vorige regering. 
Ook zijn CVP-vriendjes spaart 
hij niet. Het nooit op tijd begin
nen van vergaderingen, het uren 
zitten vitten over onbenullighe
den, het vlug-vlug afhandelen 
van de kapitaal belangrijke dos
siers, het gebrek aan moed om 
echt te saneren, de alles domine
rende partikratie„ en het ver
gooien van miljarden aan het 
Waalse staal, worden zwaar ver
weten door Vandeputte. 

...over staal 
„te de ellendige geschiedenis van 
Cockenll-Sambre in de loop van 
1981 geen duidelijk bewijs van de 
slechte aanpak van het probleem 
der ondernemingen in moeilijkhe

den'^ ( ) Heeft men voor de be
noeming van de bedrijfsleiding 
eerst en vooral rekening gehou
den met de technische vaardig-
'heid van de voorgedragen kandi
daten"^ Zeker met Wat al een 
getreuzel en gezanik' (.) Dat het 
ontoereikend beheer van Cocke
nll-Sambre heel wat geld heeft 
gekost aan de Belgische Staat die, 
maand in, maand uit, instaat voor 
verliezen, is met twijfelachtig", stelt 
de heer Vandeputte 
Deze zaken wisten wij reeds lan
ger, maar zo hoort men het einde
lijk ook eens van iemand anders, 
van een kroongetuige Het is even
wel erg jammer dat Vandeputte 
deze zaken met vroeger heeft 
bekendgemaakt en in feite, wat hij 
nu ook beweert, medeplichtig is 
aan de weinig mooie praktijken 
van de vorige regering 
Eén troost voor deze ex-minister 
nu doet deze regering het, zo 
mogelijk, nóg siechteri 

Industriële vernieuwing bevroren 
Het Fonds voor Industriële Vernieuwing 
(FIV) werd opgericht door een Koninklijk 
Besluit van december 1976 als kompen-
satie voor de geldstroom naar de natio
nale sektoren (uitgezonderd steenkool) 
en in samenhang met het herstrukture-
ringsplan voor deze sektoren. Het was 
de bedoeling om via het FIV het geweste
lijk industrieel beleid nieuwe mogelijkhe
den te geven. Er zitten dan ook twee lui
ken in het FIV, namelijk renovatie en 
rekonversie. 
Het renovatieluik bedroeg een derde van 
de FlV-middelen en bleef nationaal ter
wijl het rekonversieluik twee derden van 
de FlV-middelen toegewezen kreeg on
der vorm van trekkingsrechten aan de 
gewesten. 
De basisfilozofie bij het ontstaan van het 
FIV was dat er een kompensatie moest 
komen voor de middelen aangewend in 
de nationale sektoren. De middelen die 
het FIV ter beschikking zou krijgen wer
den dan ook berekend op basis van het 
aantal verloren arbeidsplaatsen in de 
nationale sektoren sedert januari 
76(x 334.000 fr.) hetzij 21 miljard op ba
sis van de toestand eind 1979. 
Op 29 juli 1982 deed de centrale regering 
een eerste poging om het FIV volledig te 
bevriezen. Dit voorstel was evenwel niet 
realizeerbaar omwille van reeds aange
gane verbintenissen door het beheers-

komitee en de gewestelijke investerings
maatschappijen. 
Dez minister van ekonomische zaken 
legde een nieuw plan voor op de minis
terraad van 4 november. Daarin werd 
voorgesteld om de rekonversiefunktie 
gewoon op te heffen (dat zijn precies de 
middelen die aan de gewesten toeko
men) en de renovatiefunktie nader te 
precizeren, maar te behouden. Dit wil 
zeggen dat de centrale regering op bru
tale wijze de middelen die toekomen aan 
de gewesten opheft en de middelen voor 
de centrale overheid versterkt voor het 
voeren van een renovatiepolitiek die be
houdens de vijf nationale sektoren, dui
delijk tot de bevoegdheid van de ge
meenschappen en de gewesten behoort. 
In het verslag aan de Koning dat het plan 
toelicht, wordt bewust en op onaan
vaardbare wijze een kunstmatig onder
scheid gemaakt tussen „rekonversie" en 
„renovatie" en als aanleiding gebruikt om 
deze op te splitsen in „regionale" en 
„nationale" bevoegdheden hetgeen to
taal in tegenspraak is met de staatsher
vorming. 
Het is immers overduidelijk dat zowel 
het rekonversie- als renovatiebeleid (ex
clusief dit voor de vijf nationale sekto
ren) als elementen van het gewestelijk 
ekonomisch of industrieel beleid, tot de 
exclusieve bevoegdheid van de gewes

ten behoren. Dit blijkt overigens uit het 
advies van de Raad van State van juli '82 
waarin we lezen: 
„Algemeen wordt aangenomen dat de 
herziene Grondwet en de biezondere wet 
van 8 augustus 1980 respektievelijk aan 
de gezagsorganen van de Staat, van de 
gemeenschappen en van de gewesten 
exclusieve bevoegdheden toekennen. In 
tegenstelling tot de regeling die men 
aantreft in sommige staten met een fede
raal bestel, heeft bij de biezondere wet 
kennelijk de bedoeling voorgezeten kon-

kurrerende bevoegdheden te voorko
men, in deze zin dat een wet of een de
kreet of twee dekreten nimmer dezelfde 
zaak kunnen regelen". 

Uit de evolutie van de verschillende 
initiatieven van de centrale regering kan 
men afleiden dat deze alles in het werk 
stelt om de gemeenschappen en gewes
ten de elementaire middelen te ontzeg
gen waarop ze overeenkomstig de 
staatshervorming recht hebben De stra
tegie is zonneklaar: de unitaristen willen 
aantonen dat de regionalizering een mis
lukking is en daartoe worden alle midde
len gebruikt. Dat deze initiatieven ont
spruiten op kabinetten van CVP-excel-
lenties hoeft niet te verbazen. Het is 
echter hoogtijd dat de dubbelzinnige 
houding van de CVP aan de publieke opi
nie duidelijk wordt gemaakt. 

Enerzijds maximale autonomie eisen in 
de gemeenschapsregering (via minister 
Geens) en anderzijds de middelen aan de 
gemeenschappen en gewesten ontne
men (via minister Eyskens) lijkt erg veel 
op het spreekwoord „Luister naar mijn 
woorden maar zie niet naar mijn daden!" 
Het is aan de VU om deze CVP-politiek 
te ontmaskeren en publiek aan te klagen. 

^ André Geens, 
Lid VU-Partijbestuur 
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Wetstraat 

Hoopvolle tekens? 
Temidden van de begrotingsrage is de Kamer gestart met een experi
ment. Het wekelijks vragenuurtje kreeg een nieuw kleedje: voor de 
vuist weg kan de volksvertegenwoordiging een vraag formuleren, 
waarop direkt een ministerieel antwoord ingewacht wordt. Gedaan 
met het op voorhand indienen van schriftelijke vragen en het 
afdreunen van nietszeggende antwoordjes door de toevallig aanwezi
ge excellentie. De nieuwe procedure zal ongetwijfeld de spontaneVteit 
en de aktualiteit ten goede komen. 

Een stap voorwaarts dus in de 
richting van een herwaardering 
van de parlementaire werking. Een 
kleine stap echter, want om door 
het Paleis der natie een nieuwe 
wind te laten waaien is meer nodig 
dan wat gesleutel aan het regle
ment. Het vergt een totaal nieuwe 
ingesteldheid vanwege de rege
ring en de verkozenen. 

Dat laatste bleek deze week maar 
al te zeer. Eens te meer moest 
Martens op bedeltocht voor voor
lopige kredieten. Terecht uitte 
Frans Baert de vrees dat „het 
parlement dra nog slechts reke
ningen zal te bespreken krijgen 
en geen begrotingen meer". Een 
degelijke kontrole van het rege
ringswerk wordt daardoor onmo
gelijk Hektor De Bruyne drukte 
dan ook de eerijke hoop uit dat de 
wettelijkheid in 1983 zou hersteld 
worden. Is dat niet het geval dan 
tekent de regering, aldus de VU-
senator, haar eigen doodvonnis en 
gaat de geloofwaardigheid van de 
parlementaire demokratie redde
loos teloor. 

Ondanks alles 
Ondanks dat alles en ondanks het 
feit dat het tema van de zittingen 
— de begrotingen van 1982 — 
sinds lang achterhaald is, kan in 
sommige gevallen gewaagd wor
den van een belangwekkend en 
diepgaand debat. De inbreng van 
de VU-woorvoerder was daarbij 
niet gering. 

Vorige week berichtten wij reeds 
over de ontleding-tot-op-de-graat 
van de Belgische ontwikkelingssa
menwerking door het Aalsterse 
kamerlid Jan Caudron. Daags na
dien onderwierp zijn kollega Willy 
Kuijpers de begroting van minis
ter Tindemans aan een zelfde 
kritische en vooral menselijke be
nadering. Daarbij belichtte bij drie 
tema's van naderbij: de Vlaamse 
zelfstandigheid op buitenlands 
vlak, de vredestematiek en de 
mensenrechten. Vooral bij dit laat
ste de rechten van de mens, he
kelde hij scherp, verontwaardigd 
en haast patetisch het Belgische 
beleid. Polen, Guatemala, Zaïre en 
noem maar op... nergens kan dit 
landje er fier op gaan een echte en 
eigen bijdrage geleverd te hebben 
voor de eerbiediging van de men
senrechten en de strijd tegen de 
korruptie. Het besluit van het VU-
kamerlid willen wij u niet onthou
den. Het was een citaat, uit het pas 
verschenen boek van Piet De 
Clercq over El Salvador; „Vluch

telingen zochten hun toevlucht 
tot een katolieke instelling. Ze 
waren er min of meer veilig. Het 
was september 1981. Na de eer
ste schok van de onverwachte 
komst, kwam deze van het ver
blijf. De kloosterlingen zegden 
dat zij de zaal nodig hadden voor 
het Kerstfeest. Midden in de ver
volging, was er geen plaats voor 
een levende Kerststal." 

In de Senaat was het de defensie
begroting die uitgroeide tot een 
volwaardig debat. Daartoe droe
gen de specialisten Close, Cudell, 
Uyttendaele, Wijninckx en met 
het minst Bob Maes hun steentje 
bij. Volgens de VU-woordvoerder 
is het erbarmelijk, ja zelfs katastro-
faal gesteld met onze landsverde
diging. De motivatie, het moreel, 
de uitrusting... het laat allemaal te 
wensen over. Vanuit zijn ervarin

gen aarzelde Bob Maes niet om te 
stellen dat in geval van nood de 
Belgische troepen er even slecht 
voorstaan als tijdens de mei-da
gen van 1940. Het wordt tijd dat 
men op defensie weet waar het 
naartoe moet en dat men er alvast 
voor zorgt dat de beschikbare 
middelen degelijk worden aange
wend. Ook de eventuele plaatsing 
van middellange-afstandsraketten 

ging de senator niet uit de weg 

Nogmaals herhaalde hij het on
dubbelzinnige standpunt van de 
Volksunie geen installatie, af
wachten hoe de Oost-West-on-
derhandelingen aflopen. 

Deze twee hoogstaande debatten. 

P-Sprokkels 
• De begrotingen volgden me
kaar vorige week in een versneld 
tempo op. In de Kamer werden 
Buitenlandse Zaken en Verkeers
wezen afgehandeld 

BIJ deze laatste ging fraktievoorzit-
ter Frans Baert in op een plaatse
lijke, doch met onbelangrijke aan
gelegenheid: de geplande aanleg 
van een tunnel onder het Gentse 
St-Pietersstation. De verkeersvei
ligheid in de steden en het beleid 
van de NMBS waren de tema's 
die zijn kollega's Daan Vervaet en 
jan Verniers aansneden. 

• Tijdens het vragenuurtje peil
de voorzitter VIc Anciaux naar de 
mening van de regering over de 
leefbaarheid van Cockerill-Sam-
bre. Eerste minister Martens wilde 
enkel kwijt dat „ten gevolge van 
de ongunstige konjunktuur een 
nieuw onderzoek van het dossier 
noodzakelijk wordt". 

• De VU-voorzitter diende tege
lijkertijd een wetsvoorstel in tot 
oprichting van een parlementaire 
onderzoekskommissie. Deze zou 
belast worden met een onderzoek 
naar de uitvoering van het her-
struktureringsplan van de staal-
sektor en naar de aanwending van 
de ter beschikking gestelde mid
delen. 

• Minister Vreven van Lands
verdediging bevestigde aan ka
merlid Jan Verniers dat het in zijn 
bedoeling ligt de meeste dienst
plichtigen onder te brengen in 
Belgische kazernes. Doel daarvan 
IS een verbetering van de oplei
ding en een verhoging van het 
rendement 

• Limburger Willy Desaeyere 
ondervroeg de begrotingsminister 
over de juiste begrotingscijfers. 
Het onderschatte deficit zou im
mers tot 140 miljard kunnen oplo
pen. Maar ook na een jaar Mar
tens V blijven deze minister en zijn 
kollega's 'zich verschuilen achter 
de fouten van het verleden. 

• Samen met zijn kollega's Du-
pré van de CVP, Sleeckx van de 
SP en Taelman van de PVV inter-
pelleerde kamerlid Jo Belmans 

over Buitenlandse Zaken en 
Landsverdediging, zijn een hoop
vol teken. Niet dat zij nog in eniger 
mate het beleid van 1982 kunnen 
beïnvloeden Wel dat zij richting
gevend kunnen zijn bij het opstel
len van de begrotingen 1983. Al
thans, dat hopen wijl 

over de ondermijning van het Stu
diecentrum voor Kernenergie te 
Mol en de achterstelling ervan ten 
voordele van Wallonië. Volgende 
week komen we uitgebreid op 
deze degelijk gemotiveerde inter
pellatie terug. 

• Onlangs verklaarde minister 
van State Raymond Scheyven dat 
hij bij allerlei bedrijven geld inza
melde ten voordele van CVP en 
PSC. Hierover ondervroeg André 
De Beul de eerste minister, terwijl 
hij tevens aandrong op een regle
mentering van de financiering van 
de politieke partijen en hun kies
campagnes Op dat laatste knikte 
Martens uiteraard bevestigend en 
wat meer bepaald de verkaringen 
van minister Scheyven betreft, 
waste hij zijn handen netjes in 
onschuld. 

• In de Senaat trad Michel Ca-
poen op als woordvoerder bij de 
begroting van Middenstand. Daar-
t>ij hekelde hij voornamelijk het feit 
dat de middelen die voor deze i 
begroting uitgetrokken werden 
niet in verhouding staan tot het so
ciaal en ekonomisch belang van 
de zelfstandigen en de KMO's. 

• Bij de bespreking van de per
soonsgebonden materies van de 
Duitstalige _ Gemeenschap pleitte 
Walter Luytens er voor dat bij 
wijze van overgangsmaatregel 
aan de Rat der Deutschen Kultur-
gemeinschaft bevoegdheid inzake 
persoonsgebonden materies zou 
worden gegeven. 

• Indien er één departement is 
waar gemakkelijk kan bezuinigd 
worden, dan is het dat van open
bare werken. Aldus senator Bob 
Maes, die deze bewering in zijn 
tiegrotingstussenkomst staafde 
met ettelijke voorbeelden van mil
jarden-verkwistingen. 

• Zijn kollega's Nelly Maes en 
Walter Peeters behandelden een 
paar konkrete aangelegenheden 
van openbare werken, respektie-
velijk de ernstige verkeersproble
men op rijksweg 60 te Hamme en 
de Liefkenshoektunnel 

• Tot slot wès er de begroting 
van Financiën Daarbij ontleedde 
Hektor DeBruyneéén van de drie 
massa's op deze begroting, name
lijk de lopende uitgaven van onge
veer 29 miljard voor personeel en 
werkingskosten. 

„Er was 
eens... 

f f 

„Er was eens_" 
Deze gebruikelijke aanhef 
van sprookjes past wonder
wel in het politiek wereldje 
van de Belgische openbare 
werken. Een sprookje voor 
volwassenen. 
Er was een eens VU-fraktie in 
Kamer en Senaat. Om de ha
verklap viel zij de minister 
van openbare werken lastig 
over het feit dat slechts één 
derde van de kredieten voor 
wegenwerken naar het Vlaam
se land ging. De minister, op 
dat ogenblik ene CVP-er Cha-
bert, werd die klachten beu. 
Genoeg gezeurd, zei hij en hij 
gaf opdracht om een objektie-
ve studie uit te voeren. Een 
wetenschappelijke studie, zo
dat eindelijk via een „kosten-
batenanalyse" de prioriteiten 
inzake wegenwerken zouden 
komen vast te liggen. Talrijke 
professoren en ambtenaren, 
Waalse en Vlaamse, werden 
verzocht mede te werken. 
En dan werd het stil. Zeer stil-
tot wanneer plots de studie 
vrijgegeven werd. Niet in een 
of ander parlementair of mi
nisterieel dokument Wel in de 
pers — waarschijnlijk door 
bemiddelling van een goede 
fee. 

De minister vond dat hele
maal niet leuk. Op dat ogen
blik was dat mijnheer Olivier, 
een Waalse liberaal. Want u 
moet weten dat in de politieke 
sprookjes van dit land de 
hoofdrolspelers nogal snel 
wijzigen. Feit is dat deze mi
nister het al te bar vond dat 
volgens de objektieve nor
men haast alle prioritaire we
gen in Vlaanderen kwamen te 
liggen. Dat kon helemaal niet 
door de beugel, te meer daar 
's mans kiezers in het Waalse 
landsgedeelte woonden. 
Gevolg: de niet-officiële stu
die ging helemaal ter ziele- en 
de toestand bleef zoals hij 
was. Vlaanderen moest het 
verder stellen met één derde 
van de kredieten voor wegen
werken. 

Maar eens te meer was er 
iemand van die VU-fraktie die 
de minister lastig viel. Sena
tor Oswald Van Ooteghem 
vroeg of zo'n wetenschappe
lijke studie, die ettelijke mil
joenen kostte, wel als een 
vodje papier kon afgedaan 
worden. 
Dat vond de minister nu ook 
niet Hij jammerde over veel 
tekort aan geld en vond bo
vendien „que l'étude coOt-pro-
fit est un element, et que 
réquilibre (tussen de gewes
ten) en est un autre". 
En dus bleef de toestand nog 
maar eens zoals hij was. Want 
rekening houdend met de 
analyse en met het evenwicht 
tussen Vlaanderen, Wallonië 
en Brussel oordeelde de mi
nister dat aan Vlaanderen 
welgeteld één derde van de 
wegenwerken toekwam. 
En waarom die één derde 
door „de" meerderheid van 
het Belgenland als een even
wichtige verdeling be
schouwd werd, dat is alweer 
een ander politiek sprookje. 
Maar dan wel een on-eindig. 
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8 M$ Leefmilieu 

't Blijft stinken 
in Tessenderlo... 
In Tessenderlo werden onlangs weer heelwat mensen ziek door de 
stank van Phillips Petroleum. De houding van het bedrijf was, als ge
woonlijk, dubbelzinnig. De produktie werd stilgelegd, maar het 
incident werd te laat meegedeeld aan de arbeidsinspektie. Minister 
Lenssens van zijn kant liet de vulafdeling tijdelijk sluiten en stelde het 
zoveelste onderzoek in. 

De Koördinerende Werkgroep kwam niet meer bijeen sedert het be
gin van de- lente, de beloofde rapporten zijn nog steeds niet ter be
stemming en Tessenderlo Chemie krijgt, zonder noemenswaardige in
spraak, een nieuwe uitbatingsvergunning voor. dertig jaar! 
Intussen zal pas in januari '83 geweten zijn of de beruchte smeerpijp 
van vijf miljard frank van enig nut zal zijn o.m. voor de drie 
Tessenderlo-bedrijven en blijft dé sanering van de streek een 
wensdroom. 

De bewoners van de Hofstraat, 
een wijk nabij het petrochemisch 
bedrijf, die geregeld moeten bra
ken, aan hoofdpijn en bloeddruk
stoornissen lijden, vinden weinig 
troost in de recente uitspraak van 
de Gentse professor Heijndrickx: 
„Zoals ik destijds gezegd heb, zal 
dit een technisch probleem blijven, 
wat men er ook van zegge. Men 
weet dat ik destijds daarover zeer 
veel moeilijkheden heb gehad." 
Ten onrechte blijkbaar want van 
alle leden van de „Werkgroep in
dustriële Technologie" is tot nu toe 
maar één lid dat gelijk heeft inzake 
Phillips Petroleum Tessenderlo en 
dat is precies professor Heijn
drickx. 

Om van te kotsen! 
Beter Leefmilieu Tessenderlo 
(BELT! schreef in september 
jongstleden een open brief aan 
minister Lenssens en stuurde eind 
vorige maand een reeks kritische 
bemerkingen naar de Koördine
rende Werkgroep. De resultaten 
van beide initiatieven laten op zich 
wachten, zodat sommigen zich af
vragen of de belagers van profes
sor Heijndrickx ook in de Koördi
nerende Werkgroep (achter de 
schermen) ijverig aan het werk 
zijn, met de bedoeling de normale 
werking te saboteren. 

Noem het maar inspraak 
Eind september werd door de 
Bestendige Deputatie van Lim

burg een uitbatingsvergunning af
geleverd, voor dertig jaar aan Tes
senderlo Chemie. Na ruim vijfhon
derd dagen „onderzoek" kreeg de 
plaatselijke bevolking tien dagen 
om bezwaren in te dienen. In de 
praktijk blijft daarvan weinig over 
te Tessenderlo: vrijdagnamiddag, 
zaterdag, zondag en 's avonds in 
de week is het gemeentehuis ge
sloten. Bovendien werd het be-
ncht van kennisgeving vrij onver
wacht „uitgehangen", zodat het 
slechts i j i j toeval onmiddellijk 
werd opgemerkt 
Toch g ing^ELT in beroep bij de 
koning. De aktiegroep gebruikte 
daarbij volgende argumenten: het 
gebrek aan afdoende preventieve 
voorwaarden m.b.t. lucht-, bodem
en waterverontreiniging en ge
luidshinder; de 144 indieners van 
bezwaren werden genegeerd; 
een kompromis tussen de voor
stellen tot sanering en de vergun
ning ontbreekt; de termijn voor 
inzage van het dossier was te kort. 
BELT merkte daarbij op dat deze 
argumenten niet gelden tegen het 
bedrijf als zodanig, maar wel tegen 
de inhoud van de afgeleverde 
vergunning. 

Als alles gesmeerd loopt 
Als alles gesmeerd loopt, zal ieder
een in januari volgend jaar weten 
of de smeerpijp Genk-Antwerpen 
kan worden gebruikt Het is nu al 
zeker dat het gedeelte Genk-Tes-
senderlo nutteloos is, bij gebrek 

Auto-arme zondag 
Zondag over acht dagen is 
het zover. Dan gaat de auto-
arme zondag door, ingericht 
door de Bond van Grote en 
Jonge Gezinnen. Uiteraard 
steunt de Volksunie dit fan
tastische Initiatief en roept 

zij alle leden en sympatizan-
ten op daadwerkelijk bij te 
dragen tot het sukses van 
deze dag, dus liefst zo wei
nig mogelijk auto's op de 
baan. Volgende week bren
gen wij uitgebreider infor
matie over wat de bedoeling 
is van dit opzet, wat je zo al
lemaal kan gaan doen of 
laten, enz_ 
Een reuzefijne dag wordt 
het, indien iedereen nou 
eens meedoet Een dag van 
bezinning, ontmoeting, rust_ 
en noem maar op. Een dag 
om nooit te vergeten! 

aan... bedrijven! Voor het stuk Tes-
senderlo-Antwerpen werd nog 
niet onderhandeld met de drie 
Tessenderlo-bedrijven over de bij
komende kosten. Bovendien zal, 
indien de koliektor zoals hij nu is 
ooit wordt gebruikt de lozing in de 
Schelde gebeuren zonder voor
zuivering en zo bijdragen tot de 
verdere vervuiling van de Noord
zee. 

De prijs van het projekt was aan
vankelijk dnehonderd miljoen 
frank en is nu opgelopen tot bijna... 
vijf miljard frank. Onder de minis
ters De Saeger en Dhoore wer
den de werken uitgevoerd onder 
de verantwoordelijkheid van de 
dienst Afvalwater van het minister 
van Volksgezondheid. De relais
stations zijn met computer en al in 
het water verzonken en de bin
nenwand van de buizen is onbruik
baar. Wanneer worden de verant
woordelijken met name genoemd 
en ter verantwoording geroepen? 

Rampenplam 
BELT heeft onlangs ook een in
ventaris opgemaakt van de chemi
sche produkten die in het centrum 

• van Tessenderlo zijn opgeslagen. 
De milieuaktiegroep wil de over
heid daarmee behulpzaam zijn bij 
het opstellen van een doeltreffend 
rampenplan, met snelle evacuatie-
mogelijkheden. 

Uit de gegevens van BELT blijft 
dat voldoende stoffen voorhan
den zijn om een „nationale ramp" 
te veroorzaken. Vandaar de be
kommernis om de veiligheidsdien
sten van de bedrijven te koördine-
ren onder algemeen toezicht van 
de overheid. 

Besluit 
Gezien de ernst van de toestand 
is het spijtig dat de aktiviteiten van 
de Koördinerende Werkgroep 
Tessenderlo op een laag pitje wer
den gezet Het antwoord op de 
vragen die BELT onlangs stelde 
aan minister Lenssens kan verdui
delijking brengen. De drie gestel
de vragen zijn. 

• Ligt het in uw bedoeling om de 
Koördinerende Werkgroep nog te 
laten vergaderen. 

• Zo ja, wil U zich dan uitspre
ken over de taak en de doelstellin
gen van de Koordinerende Werk
groep? 

• Werd de Koördinerende 
Werkgroep enkel opgencht om 
informatie bijeen te brengen en te 

De linker-oever van het Albertkanaal te Genk, waar de mislukte 
smeerpijp naar Antwerpen begint. 

bespreken, of dient zij deze infor
matie te evalueren en initiatieven 
te nemen tot adviesverlening? 

We zien de antwoorden met be
langstelling tegemoet 

Wim Wellens 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
• Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude in.schriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
l i s . (gezondheidsbron, 

wonderbaar in hajr helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een ac[)ttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(advertentie) 
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Kommentaar Mi 
PERSpektief 
Met het lange Allerheihgenweek-
end stonden de kommentaren in 
de pers op een laag pitje De 
meeste aandacht ging uit naar de 
regeringsvoorstellen voor een 
nieuw centraal akkoord Zelfs 
kranten, die dicht bij de meerder
heidspartijen staan, geloven niet 
erg veel van de belofte om 80000 
nieuwe arbeidsplaatsen te 
scheppen 

In Het Belang van Limburg 
spreekt Hugo Camps zelfs ronduit 
van bedrog en volksmisleiding 
, Wat als een voluntaristisch beleid 
wordt uitgedragen lijkt meer op 
een politiek van boerenbedrog De 
regering weet zelf best dat die 
80000 nieuwe arbeidsplaatsen er 
nooit zullen komen Ze zou de 
hemel al heel erg dankbaar zijn 
mocht ze de hoop van 40000 
werkzoekenden niet meer be
schamen Precies omdat de werk
loosheid van een onvergelijkbare 
morele marteling kan zijn, is het 
ongemeen grof de slachtoffers 
van deze kwaal valse hoop te 
geven We kennen ze, de jonge 
werkzoekenden en langdurige 
werklozen die zich radeloos of 
murw gesolliciteerd hebben en 
elke strohalm als houvast zouden 
aangrijpen Deze mensen bestook 
je met meer met het sekrament 
van de illuzie Zoiets is noodlot
schennis Er werd de voorbije ja
ren al zo vaak geschermd met een 
banenplan en telkens weer bleek 
dat het moest begraven worden 
op het kerkhof van de niet-ingelos-
te verwachtingen Het zal nu niet 
anders zijn 
De regering maakt misbruik van 

het nochtans beproefd simplisme 
dat inkrimping van de arbeidsduur 
automatisch tot nieuwe jobs zal 
leiden Ervaringen uit een recent 
verleden hebben uitgewezen dat 
dit niet het geval is De werktijd
verkorting IS en blijft een teoreti-
sche en puur politieke remedie 
tegen de toenemende verschra
ling van de arbeidsmarkt Hoe hy-
pokriet haar eigen tesis is, geeft de 
regering zelf aan door te aanvaar
den dat bedrijven in moeilijkheden 
die geen personeel afdanken, de
zelfde waardering krijgen als de 
onderneming die hun personeels
bestand met 3 % opvoeren Waar 
haalt de regering de pretentie om 
te bepalen wanneer een bedrijf in 
moeilijkheden verkeert"^ Mocht 
het zo simpel zijn, zouden de 
talloze falingen niemand nog ver
rassen" 

HET lijkt er inderdaad op dat 
de regering een hutsepot 
heeft gemaakt van stand

punten van het VBO en van het 
ACV, in de hoop daarmee toch 
tenminste die twee organizaties 
rond de tafel te houden Of die 
hutsepot ook een goed en verant
woord beleid vormt, is uiteraard 
een vraag die het kabinet zich met 
stelt Dat schrijft ook De Morgen: 

„Dat eigenlijk niemand van de so
ciale gesprekspartners wild geest
driftig IS over het werkstuk dat 
hun door Martens en co is over
handigd, weet men ondertussen 
al Al zit er voor iedereen wat in 
waarmee hij zich gepaaid zou kun
nen achten Het geven met de ene 
en het nemen met de andere hand 

IS trouwens een karaktertrek van 
deze bewindsploeg Het kinder
geld voor het enige kind komt op 
de helling, maar men werkt zich in 
de gunst van het publiek door het 
gezinsvriendelijker maken van de 
fiskaliteit Al is ook dat weer be
trekkelijk want het optrekken van 
een reeks BTW-voeten slaat heel 
wat geld uit de zakken van de ge
zinnen Onder die opgetrokken 
BTW-voeten zitten namelijk een 
pak verbruiksgoederen en dien
sten Men tieslist tot de deplafon-
neering van de loongrenzen voor 
de sociale zekerheid om iets aan 
de vakbonden te geven Maar 
tegen het patronaat zegt men met
een dat men ook wel iets aan de 
index zal doen, een oude patrona-
le eis Kwestie van ook hen een 
beetje te sussen Wat met die 
index zal gebeuren, is trouwens 
verre van duidelijk De automati
sche koppeling van lonen en wed
den aan de index opnieuw instel
len van 1 januar '83 af — zoals dat 
trouwens bij herhaling is beloofd 
— IS al fiks in het gedrang geko
men Het invoeren van een nieuwe 
index IS met enige mystiek omge
ven Welke produkten gaan eruit, 
hoe zal hij worden aangepakt, zeg 
maar gemanipuleerd"^ Niemand 
die het op dit ogenblik weet vaag
heid" 

Vaagheid is er intussen ook over 
het voor Vlaanderen zo belangrij
ke textielplan Wie spreekt er ei
genlijk nog over de noodlijdende 
Vlaamse textiel, waar al tiendui
zenden arbeidsplaatsen verloren 
zijn gegaan' 

INTUSSEN blijven CVP en PVV 
maar miljarden toestoppen 
aan he Waalse staal, terwijl zij 

zeer goed weten dat dit geld mets 

ei/ce 

HmT Hm 
Kemijve 

oplost Vlaanderen met zijn textiel 
blijft inmiddels in de kou staan 
Daarom vraagt Het Volk opnieuw 
aandafcht voor de textielnijverheid 

„ Tegen het einde van het jaar zal 
men weten in hoeverre het faillis
sement van Cockerill-Sambre nog 
kan voorkomen worden en hoe 
het er, na de jongste inzinking van 
de staalmarkt, met de andere 
staalfabrieken in ons land zal uit
zien Tegen het einde van het jaar 
ook zal men de maatregelen moe
ten nemen om de uitvoering van 
het textielplan te kunnen voortzet
ten De EG-komrmssie gaf immers 
slechts toelating tot toepassing 
van het plan tot 31 december 
1982 Op het nationale vlak moet 
de regering van nu af reeds de on
derhandelingen met de kommissie 
aanvatten om ook voor 1983 de 
toepassing van het Belgisch tex
tielplan te bekomen Er is reeds 
een hoopvol verschijnsel waar te 
nemen Voor het eerst sedert het 
ontstaan van de krisis is de werk
loosheid in de textiel- en konfektie-
nijverheid in België tijdens het 
jongste jaar met meer toegeno
men Het zou onvergeeflijk zijn dat 
op het ogenblik dat er enige moge
lijkheid tot herstel zichtbaar wordt, 
de inspanningen zouden worden 
afgeremd" 

DE vraag daarbij is of de over
heid nog wel geld zal heb
ben om de Vlaamse textel 

te steunen De vrees is immers 
met ongegrond dat tegen die t j d al 
de miljarden al opgesoupeerd zijn 
door het Waalse staal Vlaanderen 
dreigt dus weer eens de dufje te 
worden van de foute Belgische 
aanpak Alleen zelfbestuur — ook 
en vooral op sociaal-ekonomisch 
vlak — kan hier de uitweg bieden i 
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10 Onze wereld 

Spanjes politieke kaart 
is grondig veranderd 
De parlementsverkiezingen in 
Spanje hebben de politieke kaart 
spectaculair gewijzigd. De socialis
tische PSOE (Spaanse socialisti
sche arbeiderspartij) klom van 30 
naar 46 t.h. van de stemmen, en 
van 118 naar 201 zetels en met
een naar de absolute meerderheid 
in het 350 zetels tellende parle
ment. De gewezen regenngspartij 
CDU (Unie van het Demokrati-
sche Centrum) beleefde een waar 
debacle met slechts 7 t.h. van de 
stemmen (bijna 35 th . in 79) en 
een duik van 149 naar 11 zetels. 
Als grootste formatie aan de rech
terzijde werd ze vervangen door 
de uiterst-behoudsgezinde Alian-
za Popular van Fraga Iribarne die 
haar stemmenaantal vervijfvoudig
de tot zowat 25 th . en van 13 naar 
105 zetels sprong. Even opvallend 
als het sukses van de socialisten 
was het verlies van de kommunis-
ttsche partij van Santiago Carrillo. 
Die viel van meer dan 10 naar 
minder dan 4 th . van de stemmen 
en van 23 naar 5 zetels. De PCE 
betaalde daarmee de prijs voor 
haar grote interne verdeeldheid 
die o.m. in (Datalonië, een gewest 
waar de partij traditioneel sterk 
staat, tot scheunngen en fors 
stemmenverlies leidde. Van de 
„nationale partijen" moest het nieu
we Sociaal en Demokratlsch Cen
trum (CDS) van ex-premier Sua-
rez, dat maar weinig tijd had gehad 
zich op de verkiezingen voor te 
bereiden, het stellen met 2 zetels. 
Bij de regionale partijen klom de 
Catalaanse CIU (Nationalistische 
Convergentie en Unie) van 8 naar 
12 zetels en de ERC (Esquerra 
Republicana Catalana), die in het 
vorig parlement niet vertegen
woordigd was, haalde er één. 
De gematigde Baskische nationa
listische partij PNV won met 8 ze
tels 1 zetel bij, de Baskische koali-
he UCD-AP en de Euskadibo Es-
kerra (Baskische linkerzijde), bei
de met vertegenwoordigd in het 
vorig parlement, haalden respek-
tievelijk twee en één zetels. De ra-
dikale Herri Batasuna moest één 
zetel prijsgeven en behield er 
twee. 

Het leger? 
De grote vraag die sinds maanden 
inzake een socialistische overwin
ning werd gesteld was uiteraard 
hoe de Spaanse strijdkrachten, 
waar velen het demokratische 
systeem duidelijk niet in het hart 
dragen, daarop zouden reageren. 
Misschien was de opvallende 
hardnekkigheid, waarmee sinds 
maanden een PSOE-overwinning 
werd voorspeld, erop gencht 
staatsgreep-gezinde militairen 
vóór de verkiezingen uit hun tent 
te lokken — enkele weken gele
den werd inderdaad een nieuwe 
samenzwenng in het leger ontdekt 
— om aldus te vermijden dat een 
socialistische premier met een 
putsch en de gevaren van een 
nieuwe rechts-links polarizatie zou 
worden gekonfronteerd. 

Aan het grote sukses van de 
uiterst konservatieve AP tillen de 
politieke waarnemers in Spanje 
minder zwaar Als rechts en ui
terst-rechts zijn politieke uitdruk
king vindt in een partij die het 
demokratlsch spel wil spelen, zal 
de verleiding voor buiten-parle-
mentaire akties afnemen, zo luid
den de kommentaren. En men 
vond het bemoedigend dat anti-
parlementaire lijsten van uiterst 
rechts, zoals die van de gevangen 

zittende coup-leider kolonel Teje-
ro, slechts een handjevol stem
men kregen.. 

Een, nochtans belangrijke, vraag 
die na de PSOE-triomf veel minder 
werd gesteld was hoe de socialis
tische regenng de problemen van 
de gewestelijke autonomie wil 
aanpakken Officieel is de PSOE 
wel voor decentralizatie en aan
vankelijk verweet ze de UCD-
regeringen slechts met mondjes
maat en zeer beperkt de beloofde 
bestuursautonomie aan Basken
land, Catalonië en andere regio's 
toe te kennen. 

Maar naarmate de PSOE meer 
kans maakte zelf aan het bewind 
te komen, verdwenen haar plei
dooien voor decentralizatie naar 
de achtergrond. En ze werkte 
zelfs mee met de regering aan een 
wet die de beloofde autonomie 
terugschroefde. Die herziening 
was toen ingegeven door schnk 
voor akties vanwege de strijd
krachten die elke vermindering 
van de prerogatieven van het door 
Franco nagelaten uiterst gecentra-
lizeerde bewind met een zeer 
slecht oog bekijken. 
Na de verkiezingen werd aange
kondigd dat de socialistische rege-

Johannes Paulus II is gedurende enkele dagen op 
bezoek in het land van Felipe Gonzales. „Ik breng u 
allen een boodschap van hoop", zei de paus bij zijn 
bezoek aan Avila. Het was immers precies 4 eeuwen 
geleden dat de kerkhervormster en mystica Teresa 
van Avila overleed De plechtigheid werd bijge
woond door verschillende honderdduizenden men
sen. Johannes Paulus beklemtoonde dat geloven 
geen privé-aangelegenheid is, maar dat de geloofs
belevenis onafscheidelijk verbonden blijft met de 

inzet voor sociale rechtvaardigheid en echte vrede 
in de maatschappelijke verhoudingen. Ook het in 
waardering samenleven met andersdenkenden, zon
der de eigenheid te verloochenen, is een taak voor 
kristenen. Hij waagde zich even op het politieke vlak 
toen hij onderstreepte dat het de opdracht is van de 
beleidsmensen om eerlijkheid na te streven evenals 
de kulturele, morele en materiele vooruitgang van 
het volk te bewerkstelligen. 

ring besprekingen zou aangaan 
met de leiders van de Baskische 
nationalisten. Of alle leiders, ook 
die van de ETA, daarbij betrokken 
zullen zijn, was nog niet bekend. 

zal in elk geval met seneuze voor
stellen over de brug moeten ko
men als ze de Baskische en ande
re nationalisten van haar streven 
naar een echte decentralizatie wil 

De regering van Felipe Gonzalez overtuigen. De Spaanse regerin

gen kunnen met blijven, uit schrik 
voor reakties van de strijdkrach
ten, een dergelijk probleem op de 
lange baan schuiven. 

H. Oosterhuys 

Madrid houdt „trein der naties" tegen! 

Catalanen met hun eisen naar Straatsburg 
Oe Vereniging van Catalaanse Bewegingen had het initiatief geno
men een „Tren de les nacions" (trein der naties) van Barcelona naar 
Straatsburg te doen rijden. Onderweg zouden ze nog regionalisten 
van Occitanië, Savoie et de Pays Valdotain opladen. Daar zou dan een 
delegatie ontvangen worden door Plet Dankert, voorzitter van het 
Europees Parlement. Twee dagen voor hel geplande vertrek kwam 
echter een telex van de Spaanse minister voor Binnenlandse Zaken 
toe bij het reisbureau dat de praktische organizatie in handen had, 
met de mededeling dat de trein niet mocht vertrekken. Op dat moment 
waren er reeds 2.000 inschrijvingen geboekt! Een groep van 300 man 
besloot dan inderhaast met de wagen naar Straatsburg te vertrekken. 
Zestig onder hen werden in het Europees Parlement ontvangen door 
een vertegenwoordiger van Piet Dankert, voor de gelegenheid ultra-
jakobijn, burgemeester van Straatsburg, ondervoorzitter van het 
Europees Parlement, P. Pflimlin. Op dat moment waren wij er ook bij, 
samen met onze plaatselijke autonomist, Ferdinand Mosschenros. 
Pflimlin aanhoorde het Europees programma van de Catalaanse be
weging, antwoordde er ontwijkend op, en beperkte zich er toe de 
boodschap aan Piet Dankert over te maken. De wijze waarop deze 
mensen werden ontvangen Is een schande. 

Om te beginnen had Piet Dankert 
iemand anders kunnen sturen: hij 
kent Pflimlin ook, en weet dat deze 
man geen enkele affiniteit met de 
regionalistische beweging heeft. 
Bovendien hadden de reizigers 
een massa kunstboeken mee, 
waaronder de 15-delige Catalaan
se encyclopedie. Bij hun vertrek 
lagen al deze boeken nog allemaal 
op een troosteloze hoop in de 
gang, te grabbel voor iedereen... 
Naderhand werd nog op straat 
een kleine manifestatie georgam-
zeerd, waar o.a. Mosschenros de 
mikro nam, en op gejuich werd 
onthaald toen hij zei dat „met zij, de 
Catalanen de separatisen waren, 
maar de Franse en de Spaanse 
staat, die de Catalaanse natie in 
twee hebben gesneden." 

Jaak Vandemeulebroucke ver
zocht in een brief aan voorzitter 
Dankert openlijk protest aan te 
tekenen bij de Spaanse staat voor 
het verbieden van dat bezoek aan 
het Europees Parlement dat door 
de voorzitter ervan was toege
staan Naar verluidt was de reden 
van het verbod „het ongrondwet
telijk karakter" van de hele organi
zatie Franco leeft nog! 

EG-Berufsverbot tegen 
Corsikaans autonomist 

J F. Ferrandi, ambtenaar bij de EG-
Kommissie, lid van het EVA-bu-
reau voor de Corsikaanse Volks
unie, zal moeten ontslag nemen uit 
het Corsikaans parlement waar hij 
onlangs werd verkozen, ofwel ver
lof zonder wedde nemen i Dit is de 
mededeling die Ferrandi kreeg 
van zijn direkteur-generaal op het 
Berlaymontgebouw te Brussel 
Bovendien overweegt men tucht
maatregelen omdat hij zijn huidig 
detachement bij het kabinet van 

minister Cot voor Ontwikkelings
samenwerking zou misbruikt heb
ben om aan partijpolitieke propa
ganda in Corsika te doen 
De feiten raakten ons bekend op 
12 oktober te Straatsburg J.F. 
Ferrandi werd op dat ogenblik 
verpleegd in een Brussels zieken
huis voor een zenuwinzinking Sa
men met tien andere Euro-parle-
mentairen van verscheidene 
strekkingen reageerde Jaak Van
demeulebroucke scherp tegen 
deze beslissing in een brief aan 
Kommissievoorzitter Thorn, en 
wordt een zware pers- en politieke 
campagne overwogen mocht de 
beslissing van de Kommissie ge
handhaafd blijven. Dat er onver
enigbaarheid zou bestaan tussen 
het uitoefenen van een (onbezol
digd!) mandaat in het Corsikaans 
parlement en ambtenaar bij de 
Kommissie is larie. Er zijn burge
meesters en schepenen genoeg 
die nooit enig kumuleringsverbod 
hebben gekregen en die hebben 
wél een wedde. Het statuut van 
het EG-personeel zegt over kumu-
lering trouwens mets, zo verzeker
de ons Julian Priestley, voorzitter 
van het personeelssyndikaat Bo
vendien kreeg J.F. Ferrandi van 
minister Cot de toelating één 
week politiek verlof te nemen (van 
1 tot 8 augustus) iets wat aan 
Kommissieambtenaren die naar 
een politiek mandaat dingen, 
steeds wordt toegestaan Er zijn 
tientallen precendenten Kollega's 
van J.F Ferrandi, die met tot zijn 
politieke strekking behoren, deel
den ons mee dat het hier om een 
zuiver politieke beslissing gaat, die 
enkel beoogt het de regionalisten 
in dit eerste regionaal parlement in 
Frankrijk ,zo moeilijk mogelijk te 
maken Zij die nog twijfelden dat 
de regio's hetzelfde lot beschoren 
IS in de huidige EG als in hun 
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Felipe Gonzalez: 
de man 
van 
de „morele revolutie 

/ # 

/ / 

Dat de PSOE, na jarenlange moei
zame klandestiene werking onder 
de Franco-diktatuur, slechts acht 
jaar na het herstel van de demo-
kratie met een absolute meerder
heid Spanje kan regeren is in de 
eerste plaats te danken aan de 
figuur van haar leider, Felipe Gon
zales. Daarover zijn zowel zijn 
politieke tegenstanders als aan
hangers het eens. 
Van waar komt de aantrekkings
kracht van een man die, in een 
land waar zeer formele, stijve om
gangsvormen en kledij nog sche
ring en inslag zijn, in hemdsmou
wen op meetings verschijnt, spon
taan met „jij" wordt aangesproken 
en vrijwel uitsluitend met zijn voor
naam wordt aangeduid? In de eer
ste plaats omdat de jeugdige Feli
pe — hij is pas veertig — een zeer 
grote politieke maturiteit heeft ge-

jakobijnse staat kunnen eens te 
meer een duidelijk element in het 
dossier toevoegen. 
Meertaligheid is de regel in de 
EEG. Bij de toetreding van Dene
marken en Griekenland bij voor
beeld, werd aan deze landen ver
zekerd dat Deens en Grieks sa
men met de andere talen tot de of
ficiële talen van de gemeenschap 
zouden gerekend v*/orden, en dat 
die dus op volledige voet van 
gelijkheid met de andere talen 
zouden behandeld worden. 
In de afgelopen jaren zijn er echter 
vanuit verscheidene politieke hoe
ken pogingen geweest het aantal 
officiële talen van de EG te beper
ken. Nu zijn er dat zeven, en dat 
worden er, na de toetreding van 
Spanje en Portugal negen. Dat is 
natuurlijk niet niets, en precies 
deze soms Babylonische toestand 
geeft aanleiding tot heelwat dis-
kussie en hilariteit. Daar komt bij 
dat de vertaling en vertolking 
enorm duur zijn, tijdrovend, en 
vaak inefficiënt. Argumenten te 
over dus voor een aantal kristen-
demokraten (o.l.v. Otto Habsburg) 
en Britse konservatieven om voor 
te stellen serieus te snijden in het 
aantal officiële talen: Frans, Engels 
en Duits en basta! Op initiatief van 
Maurits Coppieters werd dan in 
de Kommissie van het parlement 
een rapport voorbereid waarin het 
Parlement een standpunt moest 
innemen over deze netelige kwes
tie. 

De Deense kommissie-voorzitter 
Nyborg maakte er een uitstekend 
rapport over. Hierin werd voorge
steld het aantal talen te behouden, 
eerder dan tot onmogelijke politie
ke strubbelingen te komen. In de 
tussenkomsten waren vooral De
nen, Grieken en Vlamingen aktief, 
van welke strekking ook. Wel 
werd voorgesteld de huidige 
werkwijze te rationalizeren, wat 
technisch mogelijk is. Dat zou het 
hele boeltje al wat goedkoper en 
efficiënter maken. Belangrijk even
wel is dat het princiep van de 
meertaligheid werd gehandhaafd. 
Otto werd namelijk met zijn amen
dementen naar huis gestuurd... 

Herman Verheirstraten 

toond en heeft bewezen dat hij uit
stekend de stemming en de noden 
van het hedendaagse Spanje aan
voelt Ook Spanjaarden die zich
zelf niet als socialist beschouwen 
hebben voor „Felipe"gestemd om
dat ze hem beschouwen als de 
politieke leider die het best het 
huidige Spanje belichaamt, die het 
land kan genezen van de uit de 
burgeroorlog stammende diepe 
tegenstelling tussen de „twee 
Spanjes", en Spanje kan doen 
aansluiten bij de rest van West-Eu
ropa waar politieke tegenstellin
gen niet met wapengeweld maar 
in debatten en verkiezingen wor
den uitgevochten. 
Felipe Gonzalez, die veertig jaar 
geleden geboren werd in een be
scheiden gezin in een doodarme 
Andaloesische landbouwstreek, 
leek aanvankelijk niet voorbe
stemd om een socialistische leider 
te worden. Hij was een vlijtige 
leerling van een katoliek kollege in 
Sevilla en toen hij aan de universi
teit van die stad rechten studeer
de had hij vooral kontakt met 
kristen-demokratische groepen 
zonder politiek erg aktief te zijn. 

Leuven-. 
Volgens zijn biografen speelde 
een verblijf aan de katolieke uni
versiteit van Leuven een grote rol 
in Felipes ontwikkeling. Daar 
kwam hij in kontakt met talrijke 
vertegenwoordigers van de La-
tijns-Amerikaanse linkerzijde en 
ontwaakte zijn politiek militantis
me. 

In 1962 sloot hij zich in Sevilla dan 
ook aan bij een groep vrienden die 
de PSOE in de klandestiniteit wil
den reorganizeren. Tevens open
de hij met enkele vrienden een 
advokatenbureau dat zich vooral 

de burgerooHog naar Frankrijk 
waren uitgeweken. De „jonge" 
PSOE streefde een pragmatische 
frontvorming van demokratische 
krachten tegen de diktatuurna. De 
„historische" leiders bleven sectal-

Spanjes nummer één: 

een voornaam en in hemdsmouwen 

toelegde op de verdediging van 
linkse syndikalisten. 

De jonge socialisten, die dagelijks 
gekonfronteerd werden mei de 
risico's van het klandestiene poli
tieke werk in Franco's Spanje, 
kwamen al spoedig in botsing met 
de „historische" PSOE-leiders die 
na de republikeinse nederlaag in 

De uitgestelde handdruk-

re banvloeken lanceren tegen al
lerlei instellingen en segmenten 
van de Spaanse maatschappij de 
burgerij de kerk, de monarchie, de 
kommunisten enz. Op verschillen
de kongressen in Frankrijk ver
overden de „jonge wolven", die de 
oude leiders gebrek aan kontakt 
met de nieuwe Spaanse realiteiten 
verweten, meer macht binnen de 
partij In 1972 kwam het tot een 
scheuring en het was de „ver
nieuwde PSOE" die de erkenning 
van de Socialistische Internationa
le kreeg. In die strijd speelde Feli
pe Gonzalez een grote rol en op 
het laatste buitenlandse kongres 
in 1974, toen duidelijk was dat met 
Franco ook het franquisme op zijn 
laatste benen liep, werd Felipe tot 
partijvoorzitter gekozen. 
Op dat moment werd hij nog 
beschouwd als een overgangsfi
guur en hij werd vooral verkozen 
omdat hij de enige leidende figuur 
was tegen wie geen van de frak-
ties, die het onderling oneens wa
ren over de na Franco's verdwij
ning te volgen strategie, bezwaar 
had. 

Maar Gonzalez drukte al snel zijn 
stempel op de hele partij en het 
sukses van de PSOE in de eerste 
verkiezingen (ze haalde in 1977 
29 th. van de stemmen en kwam 
daarmee na de UCD van premier 
Suarez op de tweede plaats) ver
sterkte zijn positie. Temeer daar 
toen al duidelijk was dat „Felipe" 
een grote aantrekkingskracht op 
de kiezers uitoefende. 

Pijnloze overgang-
Onder Gonzalez'pragmatische lijn 
werkte de PSOE mee aan de 
opstelling van de nieuwe grond
wet en sloot, samen met andere 
partijen waaronder de kommunis
ten, met de regering het „Moncloa-
pakt" dat het bewind een grote 
mate van sociale rust verzekerde 
in ruil voor bescheiden toegevin
gen aan de arbeidende bevolking. 

Die pragmatische lijn, die binnen 
de KP voor heftige debatten en 
scheuringen zorgde, viel ook niet 
bij de hele PSOE in goede aarde. 
De linkervleugel van de partij be
schuldigde Gonzalez van te grote 
toegevingen aan het bewind en, 
onrechtstreeks aan de militairen. 
Gonzalez hield vol dat de eerste 
pnoriteit erin moest bestaan een 
pijnloze overgang naar de demo-
kratie te realizeren en het partij
programma te ontdoen van voor
bijgestreefde ideologische termen 
ten gunste van een pragmatischer 
instelling. 
In 1979, nadat de partij in nieuwe 
verkiezingen op 30 th gestag
neerd was, maakten Felipes te
genstanders gebruik van die halve 
mislukking om hem voor het eerst 
(en het laatsO op een kongres in 
de minderheid te stellen. Een 
meerderheid kongres-afgevaar-
digden verwierp toen Gonzalez' 
voorstel om de term „marxistisch" 
uit de bepaling van de partij te 
schrappen. Felipe nam ontslag 
maar enkele maanden later, op 
een biezonder kongres in septem
ber, smeekte de partij om zijn 
terugkeer Felipe kwam terug en 
de term „marxisme" verdween. 
Sindsdien is Gonzalez doorge
gaan met het verwijderen uit zijn 
partijprogramma van alle „klassie
ke" socialistische eisen, zoals o.m. 
nationalizaties op grote schaal 
Wat Spanje immers volgerrs hem 
op de eerste plaats nodig heeft is 
een „morele revolutie", het her
scheppen van een klimaat van 
nationale eensgezindheid dat de 
uit de burgeroorlog voortgeko
men verdeeldheid moet vervan
gen, een grondige demokratize-
ring en dynamizering van zijn in
stellingen, en in de eerste plaats 
van zijn logge en vaak korrupte 
bureaukratie. Op het partijkongres 
van vorig jaar kreeg hij niet minder 
dan 99,5 th. van de stemmen voor 
zijn zeer gematigde lijn. En nu 
hebben de kiezers op hun beurt 
Felipe een mandaat gegeven om 
zijn gematigde versie van een 
pragmatisch socialisme toe te pas
sen in een land dat weliswaar de 
trauma's van de burgeroorlog wil 
bezweren, maar waar anderzijds 
de herinnering van die burgeroor
log maakt dat men nieuwe heftige 
schokken te allen prijze wil vermij
den, wat de aantrekkingskracht 
verklaart van het door Felipe ge
predikte pijnloze geleidelijke refor
misme. 

H. Oosterhuys 
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Mee met de „maalboot 
„Sealink" ( = zee-verbinding) is de 
merknaam voor de gezamenlijke 
vloten van de Belgische Regie 
voor Maritiem Transport (RMT), 
British Rail (BR), de Frans Spoor
wegen (SNCR en de Stoomvaart-
maatschappij Zeeland (SMZ), een 
romantisch klinkende naam. Bene
vens de Oostende-Dover- en 
Oostende-Folkestone-lijnen, om
vat Sealink dus ook de verbinding 
tussen Frankrijk en Groot-Brittan-
nië, Nederland en Groot-Brittan-
nië, Groot-Brittannië en Ierland, en 
het eiland Wight De heer Pintelon, 
vertegenwoordiger te Londen, 
staat ons te woord. 
„Alle schepen zijn Belgisch bezit, 
met uitzondering van twee Britse 
vaartuigen, die het trajekt Oosten
de-Dover verzorgen. De RMT is 
als een parastatale die zelfbedrui-
pend werkt: een staatsbedrijf met 
commerciële autonomie. Deze 
sinds 1972 bestaande maatschap
pij kon tot op heden telkens de 
boeken sluiten met een kloppende 
begroting, met uitzondering van 
vorig jaar toen er een tekort was 
van ca. 400 miljoen frank. Dit was 
te wijten aan onvoorziene defek-
ten en ten gevolge van een aange
vat investeringsprogramma." 

WIJ: Waarin bestaat uw taak? 
Pintelon: „Ik ben de vertegen
woordiger voor RMT in de Britse 
hoofdstad. Ik behartig dus in Lon
den onze belangen en verzeker er 
de promotie. Want er is konkur-
rentie. Vanuit Zeebrugge en Ca
lais. Daarom moeten wij steeds 
vernieuwend werken en andere 
attraktiemiddelen zoeken. Zo zijn 
wij nu bezig, in samenwerking met 
Westtoerisme de zogeheten „mini-
breaks" te lanceren. Dit zijn uit
stapjes voor 1 dag en 1 nacht, met 
biezonder gunstige financiële 
voorwaarden. Vooral Engelsen, en 
dan veelal 60-plussers, houden 
van een „tweede holiday": behalve 
de jaarlijkse grote reis, ook tussen
door er nog effen tussenuit." 
WIJ: Hoe loopt het eigenlijk met 
het „maalbootverkeer"? 

Pintelon: „Algemeen gesproken is 
er een toename van het verkeer 
tussen Oostende en Dover Vorig 
jaar kenden wij een stijging van 
2,5 % wat het aantal reizigers be
treft en 12 % voor de voertuigen. 
De trafiek van vrachten neemt 
aanzienlijk toe. Natuurlijk zijn er 
piekmomenten: tussen juni en 
september en rond de verlengde 
feestdagen. 
Me dunkt zal het toensme naar de 
de dichterbij naar de omringende 
landen (waaronder Groot-Brittan
nië) in de toekomst nog toenemen. 
Om begrijpelijke, gezinsbudgettai-
re redenen..." 

WIJ: Hoe maakt de „jetfoll" het ? 
Pintelon: „In feite is de draagvleu
gelboot een nieuw, revolutionair 
transportmiddel voor het vervoer 
over zee, dat niet alleen snel maar 
ook vrijwel geruisloos is. De kruis
snelheid ligt in de buurt van 80 km 
per uur en aldus kombineert de 
Jetfoil de beste eigenschappen 
van vliegtuig en schip, om zoals 
een snel en bovendien komforta-
bel vervoermiddel over zee te 
dienen. Deze jetfoils zijn in vaart 
sinds mei '81. Na één jaar, met de 
onvermijdelijke „kinderziekten", is 
de draagvleugelboot een begrip 
geworden: eind augustus 82 had
den reeds 315.000 mensen van 
deze dienst gebruik gemaakt 
Vooral zakenmensen, die voor
heen het traditionele schip kozen, 
maken thans van dit vervoermid
del gebruik. Er is dus een soort 
overvloeiing van trafiek gekomen 
De verhouding tussen de jetfoil en 
de „konventionele" schepen be
draagt 17 % to.v 83 %." 

WIJ: Zijn de kliënten, de passa
giers dus, veranderd? U hebt zelf 
reeds 17 jaar ervaring. 
Plntelon: „Onze passagiers zijn, 
terecht, veeleisender geworden. 
Vroeger was enkel het vervoer 
belangrijk: alleen het overbrengen 
van reizigers telde. Daarmee hield 
het op. De zogeheten „cattle-
ships". 

Vandaag ligt de nadruk veel meer 
op de dienstveriening en op een 
grotere personalizering. Iedereen 
van de maximaal 1.400 passagiers 
kan nu knus zitten op een relatief 
komfortabele manier Hij kan ge
nieten van de zeelucht op een van 
de dekken of op het solarium, 
nippen van een drink in één van de 
gezellige bars of een prima-maal
tijd verorberen in het restaurant of 
in de zelfbediening... Er steekt 
sinds jaren een duidelijk andere 
„spirit" achter onze aanpak..." 

NoordzeespiegeL 
Bij een verkenning van dit 118 op 
20 meter grote schip, blijken de 
beweringen van de heer Pintelon 
te stroken met de realiteit. Luie 
zetels met handige tafeltjes, waar
in gaatjes zitten die groot genoeg 
zijn om een kopje of een bekei 
vaster in te plaatsen. Deze prakti
sche oplossing zal reeds vaak 
nuttige diensten bewezen hebben 
op dagen dat de hemel open
scheurt en de zee aan het dansen 
gaat. Vandaag is dit evenwel over
bodige luxe: het wateroppervlak is 
als een spiegel van rust. Enkel het 
doordringende trillen van de moto
ren verwekt een vreemd-leuke 

kriebeling, die ons eraan herinnert 
dat wij op zee zitten. 
Een biezonder joviale, zelfs droog-
humoristische „purser" is tot ieder 
dienst. Officieel wordt hij ook 
„scheepsadministrateur" ge
noemd: de verbindingsman tussen 
de passagiers en het schip. Eigen
lijk symbolizeert hij zowat alles 
voor de reizigers, klusjes en om
budsman. Vaak wordt hij geassis
teerd door twee medewerkers. 
Net vóór wij hem laten vertellen, 
heeft hij een telegram doen ver
sturen naar Dover. Dit is een taak 
voor de marconist: een aardige 
kerel verwittigt de verantwoorde
lijken „aan de overkant" op welk 
uur wij afgevaren zijn, het vermoe
delijk uur van aankomst (bijna 4 
uur na vertrek), het aantal passa
giers en de biezonderste opmer
kingen. Vandaag is er een uitge
wezen kliënte mee: iemand die 
niet in orde is met visum en papie
ren. „Dit verklaart ook de tijdelijke 
aanwezigheid van rijkswachters 
net vóór de afvaart?" merkt een 
pientere Guido Van In op. De 
purser antwoordt bevestigend en 
voegt eraan toe dat het Belgische 
ministerie van Justitie het ticket 
van deze persoon betaalt. „Wan-
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•k De purser: steeds ten dienste van elke passagier. 

neer het echt om een misdadiger 
zou gaan, dan zouden er ook twee 
agenten meereizen tot in Dover, 
om deze daar aan de autoriteiten 
af te leveren..." 

WIJ: Krijgt u geregeld „vreemde" 
klanten aan boord? 
Purser: „Dat gebeurt wel eens. 
Van geestesgestoorden over zelf
moordenaars tot losgeslagen Brit
se militairen. Wanneer wij een 
zwakzinnig iemand aan boord 
hebben, dan laten wij hem rustig 
rond lopen, maar hij wordt door ie
mand van ons onopvallend ge
volgd, voor 't geval dat hij iets 
kurieus zou gaan uithalen. Zelf
moordenaars zijn soms ook van 
de partij... meestal met weinig suk-
ses echter." 

WIJ: Wat gebeurt er indien er een 
passagier, al of niet zelf-gewlld, 
over boord gaat? Of nog: hoe 
komt u dit te weten? 
Purser: „Kijk, er zijn altijd dek-
wachten die oogluikend de passa
giers in de gaten houden. Maar 
vaak worden wij door medereizi
gers verwittigd. Onmiddellijk wor
den de motoren dan stilgelegd, 
omdat het gevaar het grootst is 
wanneer de schroeven (met hun 
onvoorstelbare zuigkracht) nog 
draaien. En dan past de stuurman 
een knap systeem toe, waarbij „in 
een acht" wordt gevaren om op 
precies dezelfde plaats van de 
sprong terug te komen. Ondertus
sen wordt een reddingsloep uitge
zet en speuren wij al of niet met 
zware schijnwerpers, het water
vlak af Een „verdwijning op zee"is 
immers een ernstige aangelegen
heid, weetje. Ook doen wij in zo'n 
geval vaak een beroep op de 
Belgische, de Franse of Britse 
helikopterdiensten. Vooral Britse 
militairen en voetbalfans, of „Wie-
ze-bierfeesten-gangers" kunnen 
het bont maken. Zo gebeurde het 
al eens dat een beschonken Brit 
bij het terugzien van de eigen kust, 
zó verrukt was dat hij het sop 
induikt, met de kreet: „Back to 
civilization!"... 

WIJ: Hoe wordt iemand „purser"? 
Purser: „Er wordt veel uit het 
eigen milieu gerekruteerd. Eerst 
fungeert men als kaartjeskontro-
leur en, door goeie dienstjaren, 
klimt men geleidelijk op. Let wel, 
het aantal pursers is beperkt en 
pas bij een open plaats is er een 
vierdelig en zwaar eksamen dat 
toegang kan verienen tot een nieu
we purserbenoeming. Een verhan
deling, een proef op talenkennis, 
een vraaggesprek en een test op 
de kennis van de onderrichtingen. 
Komt daarbij nog een noodzakelij
ke grote dosis mensenkennis... 
waarvoor geen eksamen bestaat 
Wel routine en ervaring." 
WIJ: Hoeveel personeel reist er 
telkens mee? 

Purser: „Vandaag zijn er 54 be
manningsleden mee, waarvan een 
twintigtal die de restaurants en de 
bars verzorgen, evenals de „shop". 
Daarnaast de echte bemannings
leden: van matroos tot komman-
dant (onder wie: eerste luitenant, 
tweede luitenant, bootsman, kwar
tiermeester, marconist, purser -h 
assistenten...) Velen komen uit het 
vissersmilieu. Indien u dit wenst, 
dan kunt u het „maneuver" straks 
meemaken bij het binnenvaren 
van Dover.." 
Een matroos schuift ons voorbij 
terwijl hij zegt: „Porren". „In orde", 
antwoordt onze purser. Wij fron
sen de wenkbrauwen, elk met zijn 
qodachten omtrent dit woord Wij
zelf denken onmiddellijk aan ver
vlogen studententijden, waar het 
woord „porren" geen twijfel liet 
bestaan Maar op een schip.. 7 De 
scheepsadministrateur verklaart 
nader: „Met „porren" wordt be
doeld dat iedereen zijn specifieke 
plaats moet innemen. Dit gebeurt 
telkens een halfuur voor aan
komst." 
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liefde voor de zee 

Drukke zeeweg... 

Terwijl wij naar „de brug" gaan, 
vallen de vele piktogrammen op: 
de één al duidelijker dan de ander. 
Zo beduidt een briefafbeelding 
met een bliksemschicht erdoor
heen „telegram". Niet zo'n makke
lijke rebus. 

We stappen een deur binnen die 
doorgaans verboden terrein is 
voor passagiers. Voorbij het werk-
kantoor van de marconist slente
ren we langsheen de verzorgde 
kajuiten van het personeel, tot aan 
de stuurhuis van deze prinselijke 
schuit. Een vijftal geüniformeerde 
mensen bewegen zich in deze 
schaars verlichte ruimte en eigen
lijk verwonderlijk weinig. Twee van 
hen houden hun ogen pal gericht 
op de ronde radarschermen, twee 
bedienen een soort hefbomen en 
de kommandant beveelt. Rechts, 
of beter: aan stuurboord, varen wij 
een lichtboei voorbij die kennelijk 
een zandbank aanduidt. Hel ver
lichte zeekaarten, waarop keurig 
de te volgen route staat uitgete
kend, doorheen geulen en langs
heen obstakels, maken het zelfs 
voor ons, kerstekinderen in zee
vaart, duidelijk dat de over-vaart 
zelf eigenlijk erg kort is. Wij voe
ren langsheen de Vlaamse en een 
stuk van de Franse kust, om ter 
hoogte van Duinkerke en Kales de 
volle zee te kiezen, recht op Dover 
af. Het Kanaal blijkt een drukke 
„zeeweg" te zijn, met een passage 
van ongeveer 600 tot 900 sche
pen per dag! Het wordt ook voor 
ons duidelijk dat het trajekt van de 
„maalboot" een van de meest ge
waagde is die men zich kan inden
ken. Dwars tegen het hoofdver-
keer in, zowat een drukke vier-
vaksbaan dwarsen met een wa
gen... En ook in de scheepvaart 
geldt de „voorrang van rechts". 

Chef zijn van zo'n overzetschuit is 
dus enkel weggelegd voor erva
ren zeelui: de meesten hebben er 
jaren „lange omvaart" opzitten, al

vorens zij Dover-Oostende gaan 
doen. 
Op elk ogenblik weet de komman
dant haarscherp op welke plaats 
in de wijdse zee het schip zich be
vindt: veel wiskundige hersen-
kronkels en een vernuftig „Dec-
ca"-systeem is hem hierbij behulp
zaam. De zeekaarten duiden alle 
zandbanken aan, hindernissen die 
allen een naam dragen en ook 
door een „boei" gemerkt zijn. Ook 
elke haven heeft zijn erkennings
teken (vuurtoren). Naast Oosten
de bij voorbeeld staat: FL (3) 10 s. 
Dit betekent: drie lichtflitsen om 
de tien sekonden (flash-lights). 
Een CAS-radartoestel is ook een 
handig middeltje: Collision Assis
tance System d.i. een computer 
verbonden met een radar, om te 
verrnijden dat wij ergens tegenaan 
varen. Want, dit brein-apparaat be
rekent op welke afstand een „ob
stakel" zich bevindt, en in welke 
richting en tegen welke snelheid 
het voorwerp zich beweegt. 
„Maar, het is slechts een hulp
middeltje. Het menselijk vernuft 
blijft steeds de voorrang op de 
computer genieten", vertrouwt 
ons de kommandant. 
De duizenden lichtjes aan de horri-
zon komen dichterbij. Het logge 
vaartuig wordt feilloos langsheen 
het staketsel geloodst. Het meest 
defikate lijkt het aanmeren. De 
kommandant begeeft er zich voor 
naar buiten, op de brug, in open 
lucht. Lager, op de dekken, staan 
matrozen reeds klaar, de touw-
trossen in de hand. De „neus" van 
het schip is reeds omhoog. 

„Dertig meter, dertig", Twintig 
meter, twintig", galmt het door een 
geluidsversterker. Tot: „Halve me
ter, half" ... „Een voetje, voet" ... 
„O.K.!" 
De op-en-neer beweegbare ont-
schepingsgang mikt op de juiste 
hoogte, en even later stromen de 
passagiers uit een zijwand de Brit
se bodem op. Enkele minuten later 
daveren de trucks en kleinere 
wagens uit het ruim weg. 

•k Senator Van In Is biezonder 
geïnteresseerd in de machinale 
uitrusting. Een ongekende roe
ping? 

Dover™ 
Ook wij gaan, vergezeld van onze 
purser, even aan wal. De bordjes 
van de Engelse politie schijnen 
ons vernederend: per nationaliteit, 
of groep van nationaliteiten: GB, 
EG, de Commonwealth (een over-
jaars restant van het kolonieverle
den („Britain rules the waves"), de 
Arabische en de overige landen. 
Een Brit gehuwd met een Aziaat 
wordt bij deze passenkontrole ge
scheiden... Het kleine, niet zo nette 
station, met verwantschap aan het 
Antwerpse Centraal, met belache
lijk kleine loketjes en hokjes. Het 
schaarse personeel is koel-vrien
delijk en het stadje baadt in Hitch-
cock-licht. Kan het Britser? 
De parkeerplaats voor wagens 
met bestemming „kontinent" loopt 
rustig halfvol. De pier van Dover, 
te vergelijken met onze „muur van 
Zeebrugge", is een gezellige ont
moetingsplaats voor nachtelijke 
gelegenheidsvissers. 
Wanneer we terugwandelen staat 
reeds een handvol passagiers aan 
te schuiven: jetfoil-reizigers die, 
door een technisch defekt van die 
vliegende boot, genoodzaakt zijn 
mee te varen met de grote boot. 
Zij krijgen hun geld terugbetaald. 
De terugreis wordt ondernomen 
met slechts een 150-tal mensen, 
van wie velen vrachtwagenbe
stuurders zijn. Zij laten zich ver
wennen in het restaurant, zittend 
aan de voorbehouden tafeltjes 
„Lorry drivers only". De klant, en 
zeker de vaste, mag zich bij Sea-
link koning noemen. 

•k Luilekker lezen op het zonne-
dek tijdens een overvaart. Ook 
dat kan men doen tijdens de 
3 u. 50 durende tocht. 

-|.Jj<iï< y,/'-

Wij maken van de gelegenheid 
gebruik om een zachte whisky te 
kraken in de gezellige kajuit van 
de gastvrije kommandant. Een on
derhoudende verteller. 
Kommandant: „Ik doe dit trajekt 
sinds 1954. Ik was toen reeds 
„kapitein-ter-lange-omvaart". Hier 
zijn 4 jaar zware studies en jaren 
ervaring op zee aan vooraf ge
gaan. En vóór je dan effektief 
kommandant wordt moet er een 
plaats zijn in het kader Tussen het 
behalen van het kapiteinsbrevet 
en het uitoefenen van die funktie 
kan een lange tijd liggen". 
WIJ: De mening dat kapiteins 
van de „maalboten" slechts van 
„klein kaliber" zijn, is dus on
juist? 

Kommandant: „En of Ikzelf ben 
reeds 35 jaar op zee. Ik vaarde ge
durende 8 jaar op Zuid-Amerika. 
Toch is het telkens weer anders. 
De ene vaart is totaal verschillend 
van de andere. De liefde voor de 
zee zit er bij mij reeds van jongsaf 
in. Op 7-jarige leeftijd had ik al een 
zeilboot." 

duidelijk gesteld: de solidariteit op 
zee is groot Zonder onderscheid 
van nationaliteit wordt hulp gebo
den... Altijd. O ja, wat de beveiliging 
en de veiligheid van ons schip 
betreft toch dit: het ruim onder de 
waterlijn is in kompartimenten on
derverdeeld' die als waterdichte 
schotten afgesloten zijn van el
kaar Wanneer er, tengevolge van 
een aanvaring, een lek wordt ge
slagen, dan blijft de boot toch 
drijvend. Er mogen zelfs twee aan-
eenpalende schotten doorboord 
zijn... en dit betekent toch een gat 
van 40 m lengte... Verder is er een 
automatisch brandblussysteem, 
zoals in de moderne supermark
ten. " 

De kapitein begeleidt ons naar een 
deel van zijn medewerkers, vier 
verdiepingen lager in het ruim. Een 
ploeg technici, de „machinisten", 
houden konstant het hart van de 
boot in de gaten. In een eng, en 
heet lokaaltje kontroleren zij de 
vele schermen: olie- en benzine
meters, toerentaltellers, temp)era-
tuurindikators... Vergezeld van een 

WIJ: Hebt u, behalve het bevel 
voeren op dit schip en over de 
bemanning, nog andere taken? 
Kommandant: „Ik ben ook de pu-
blic-relationsman, evenals burge
meester, ambtenaar van burgerlij
ke stand, ambtenaar van gerech
telijke politie, handelaar (akten op
stellen), navigator... Zo heb ik 
reeds geboortes en overlijdensak
tes moeten tekenen. Een veelom
vattende funktie, dat wel." 
WIJ: Wat doet u wanneer er 
iemand zwaar ziek of ernstig ge
wond is? . 
Kommandant: „Alle personeelsle
den kennen natuurlijk de eerste-
hulp-bij-ongevallenregels. Maar in
dien het werkelijk ernstig is, dan 
vragen wij of er een arts aan 
boord is. En wij roepen de dringen
de assitentie in van de hulpdien
sten van Koksijde, Frankrijk of 
Groot-Brittannië. En deze leveren 
puik werk! Het is wel nogal specta
culair: een hefschroefvliegtuig 
komt boven het schip hangen, laat 
een arts „zakken", die een diagno
se opstelt en oordeelt of repatrië
ring nodig is. Zo ja, wordt de 
patiënt omhooggehesen en over
gevlogen naar een kliniek aan wal. 
Wijzelf bieden ook vaak hulp aan 
schepen in nood. Want dit weze 

•k Met rustig-vaste hand meert 
de kommandant het prinselijk 
vaartuig aan. Dover baadt reeds 
in volle duisternis. 

„machinist" en onze oren be
schermd door geluidskleppen, da
len we nog dieper af in het ruim: 
de geur van smeer- en stookolie 
prikkelt onze neus en de bodem 
davert van de lawaaispuwende 
generators. „18 tot 21 ton stook
olie voor een heen- en terugvaart 
plus nog eens 3.0001 gasolie", 
roept de technicus ons toe. De 
.waterdichte schotten, waarover 
de kommandant sprak, zijn goed 
herkenbaar. 
De ongedwongen lenigheid van 
onze gids wint het duidelijk van de 
stijve gang van uw tweetal. Indruk
wekkend. 
Niettegenstaande alle computers 
zijn deze hardlabeurende kerels 
onmisbaar. „Een ankerketting is zó 
sterk, als de zwakste schakel er
van... " Dit geldt ook hier. 
Bij ontscheping slaapt de koningin 
der badsteden. Alleen het haven
en doeanepersoneel blijft van 
wacht. Straks vertrekt een nacht-
boot richting Dover... 

(pvdd) 
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14 TV-programma's H^ 
Zaterdag 

NOVEMBER 

BRT 1 
14.00 Open school. - 16.00 The 
Blue Fin (film). - 18.05 Het 
veenmystene (f). — 18.30 Harold 
Lloyd. - 18.55 Dit leuke-land (re
gionaal nieuws). — 19.45 Nieuws 
— 20.10 Boekenbeursnieuws — 
20.15 Als het weer lente is (show). 
- 21.05 TV-touché. - 21.30 Rus
sische roulette (tv-film). — 22.55 
Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Damestennis in Gent: Ver-
enigde Staten versus Europa. 

NED 1 

18.23 Nieuws. - 18 28 Teleac (Een 
kwart eeuw ruimtevaarO. — 18.58 
Nieuws. — 19.00 Zo vader zo 
dochter. - 19.25 Harold Lloyd 
si low. - 19.50 Gestrand (dok) -
20.40 Maggie Forebes ( 0 . - 2 1 . 3 7 
Nieuws. — 21.55 Studio Sport — 
22.25 U zij de -glorie. - 23.20 
Rebecca (tnller). 

NED 2 
18.35 Sesamstraat. — 1850 Toe-
nstische tips. — 18.57 De Mini-bios. 
- 19.05 Avro's toppop. - 20.00 
Nieuws. - 20.28 Mies. - 21 30 
Dallas (f). - 22.20 Televizier maga
zine. — 23.00 De toestand in de 
wereld. — 23.05 Avro's sportpano-
rama. — 2335 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire (natuurmagazine). 
— 20.30 Pour l'amour de Mare (tv-
film). - 22.05 Inedits. - 22.45 
Nieuws. 

F 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Droit de 
reponse. - 21 50 Dallas (O. — 
22.45 7/7 Le magazine de la semai-
ne. - 23.40 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws - 20.35 Champs-
Elysées. — 21.50 Les amis (f). — 
23.05 Korte film (café plongeoir). 
- 23.25 Nieuws. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 On sort ce soir (film over Vit-
torio Gassman). 

ARD 
20.00 Nieuws. — 20.15 Astro-show 
(de schorpioen) — 21 45 Nieuws. 
- 2205 Playback - 2335 
Nieuws. — 23.40 Jazz Fest Berlin. 

ZDF 

19.00 Nieuws - 19.30 Die Paw-
laKs (tv-reeks) - 2015 Der 
Schwan (film) - 22 00 Nieuws -
22.05 Das aktuelle Sport-studio. — 
23.20 Auftrag. Mordi (misdaad-
spel). — 050 Nieuws 

D 3 
19.55 Gewestelijk nieuws — 20.00 
Nieuws - 2O15Vor40Jahren -
20.35 Genentechnologie. 

LUX. 

20.00 Les tétes brulées (f). - 21 00 
lis sont fous, ces sorciers (film). — 
22.40 Mannequin (film). 

Zondag 
NOVEMBER 

BRT 

11.00 Konfrontatie. - 12.30 Eucha
ristieviering vanuit Monserrat — 
14.00 Promenadekoncert. — 14.30 
Handel en Wandel (Open school). 

— 15.00 Voor Boer en Tuinder 

poggenpohl 

Kuchen -Zen t rum 
Be lg ië le i 66, 
2000 A n t w e r p e n 
Tel. 031-30.07.72 

(Open school). — 15.30 Groot
moeder en de acht kinderen in de 
stad (film). - 17.00 Flonda. -
17.15 Die goeie ouwe tijd (show). 
— 18.15 Tik-tak. - 18.20 Van Pool 
tot evenaar (Griekenland). — 19.45 
Nieuws. — 20.00 Sportweekend. 
— 20.30 Boekenbeursnieuws. — 
20.35 Made in Vlaanderen: het 
nieuwe tehuis (tv-film). — 21.25 
Premiere-magazine. — 22.15 
Medea (balleO. - 22.50 Nieuws. 

NED 1 

18.23 Nieuws. - 18.30 Teleac 
(Planten verzorgen in huis en tuin). 
— 19.00 Nieuws. - 19.05 Mr. 
Merlin (fO. - 19.30 Countdown. -
20.10 Dynasty (f.). - 21.00 Not the 
nine o'clock news (satirische 
show). — 21.15 American Magazi
ne. — 21.40 Saturn Three (fHm). — 
23.10 Agenda. - 23.15 Nieuws. 

NED 2 

16.05 Jonge mensen op het kon-
certpodium. — 17.00 Vader Charlie 
(f.). — 18.00 Sprekershoek. — 
18.15 Sesamstraat. - 18.30 Artse
nij. - 19.00 Studio Sport - 20.00 
Nieuws. — 20.10 Panoramiek. — 
20.45 Grandison (avonturenfilm). 
— 22.20 Tussen Keulen en Parijs. 
— 23.10 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. — 20.00 Zygomati-
corama (vanété). — 21.10 Pleure 
pas la bouche pleine (film). — 23.10 
Nieuws. 

TF 1 

20.00 Nieuws. - 20.35 Le Pont de 
Remagen. — 22.30 Pleins Feux. — 
22.50 Sports Dimanche soir. — 
23.00 Nieuws. 

A2 

20.35 La nouvelle affiche (show). 
— 21.40 Moeurs en Direct — 
22.35 Chefs-d'oeuvre en Peril. — 
23.00 Nieuws. 

FR 3 

20.00 Bizarre, bizarre (bizarre ver
halen). — 20 35 A la recherche du 
temps présent (de horloges van 
het leven). — 21.25 Korte Franse 
films. - 22.00 Nieuws. - 22.30 
Caravane (film). — 0.05 Prélude a 
la nulL 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Europa 
unterm Hakenkreuz (dok j — 21 00 
FDP-Parteitag in Berlijn. - 21.15 
Nashville Lady (film). - 23.15 
Nieuws. — 23 20 Bücherjournal. — 
0.05 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 In der Hóhie 
des Lówen (blijspeO. — 21.15 
Nieuws. - 21 30 FDP Partijdag. -
21.45 Reportage van (jerhard 
Maler. - 2230 Weltsprache Mu-
sik. - 23.30 Nieuws. 

D 3 

19.55 Gewestelijk nieuws. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Stadt zwischen 
den Weiten. Caracas (dok). — 
21.00 Auslandsstudio. - 21.45 Köl-
ner Treff. 

LUX 

19.30 Filmnieuws. - 2000 Quincy 
( f ) . - 21.00 Sonate d'automne 
(film). 

Maandag 
NOVEMBER 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. - 18.05 Se
samstraat — 18.20 Klein klein kleu
tertje. — 18.35 Take it easy. — 
19.00 Ecuador. — 19.45 Nieuws. — 
20 20 Nancy Astor (f) , - 21.10 De 
sportshow. — 21.55 Horizon 
(magJ. — 22.45 Nieuws. - 23.00 
Handel en Wandel. 

NED 1 
18.58 Nieuws. - 19.00 Bassie en 
Adriaan en de huilende professor 
( f ) . - 19.25Simonskoop. — 19.50 
Lawman (film). — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Drama in muziek. — 22.35 
Socutera. — 22.50 Nieuws. 

NED 2 
18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.57 Maja de 
bij. — 19.25 De verborgen vallei (f J. 
- 20.00 Nieuws. - 20.28 Terug
keer naar Brideshead (f). —21.20 
Brandpunt — 22.05 De ver van 
mijn bed show. — 23.10 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Des nerfs 
d'acier. — 22.50 Nieuws. 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 2002: De 
computer denkt helemaal alleen. — 
21.35 L'invraisemblable vérité. — 
22.55 Nieuws. 

A 2 

19.10 D'accord, pas d'accord (ma
gazine). — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Le theatre de 
Bouvard. — 20.00 Nieuws. - 20.35 
Le fleuve étincelant — 22.40 Pein-
tres de notre temps. Yvaral. — 
23.10 Nieuws. 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.35 Libis rouge (film). - 21.55 
Nieuws. — 22.25 Thalassa. — 
22.55 Musi-Club (J. Haydn). 

ARD 
20.00 Nieuws. - 2015 Die Ge-
heimnisse von Paris (fJ. — 21.15 
Reform in Sudafrika. — 21.45 Tan-
zende Füsse. — 22.30 Tagesthe-
men. - 23.00 Nimm die 10.000 
Francs und verschwinde. — 0.30 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Hitparade 
im ZDF. — 20.15 Gesundheitsma-
gazin Praxis. — 21.00 Heute-Jour-
nal. — 21 20 Der kleine Brüder. — 
23.05 Nieuws. 

D 3 
19.45 Gewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Montagabend im 
Dntten. Der Zyklop (toneel). — 
22.00 Dialog mit einer Verstorbe-
nen (dok). — 010 Nieuws. 

LUX. 
20.00 Dróles de dames (f). - 21.00 
Un cave (film). 

Dinsdag 

[ 9 NOVEMBER 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie. - 18.05 De 
Smurfen — 18.35 The Sadnna-
Project (Open School). - 19.00 
Aubrey. - 19.45 Nieuws. - 2010 
Boekenbeursnieuws. — 20.20 I.Q. 
(kwis). — 20.45 Videofoon. — 
21 10 Een wereld. Sri Lanka. — 
22.00 Aktie openbaar vervoer. — 
22.35 Nieuws. 

BRT 2 

22.00 „De steek-er-wat-van-op-
show" V S O . (Open School). 

NED 1 

18.58 Nieuws. - 19.00 D'r kan nog 
meer bij. - 19.15 De Waltons (f). 
— 20.05 Het ontstaan van Israël. — 
20.40 Speelkwartier. - 20.55 EO-
Metterdaad. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Den Haag vandaag. — 22.10 
Op zicht — 22.25 De geest van 
G. Bernard Shaw. — 23.45 Nieuws. 

NED 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.57 Mickey en 
Donald. - 19.20 Johnnie (film). -
20.00 Nieuws. - 20.28 Diamanten 
(O. - 21.20 TV-Privé. - 22.15 Tros 
Aktua TV. - 22.50 Falcon O e s t 
(f). - 23.45 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 19.55 Shogun (f). 
— 20.50 Élémentaire, mon cher 

Einstein. — 21.50 Grèce a la musi-
que (Vivaldi). — 22.40 Nieuws. 

RTB 2 

20.55 Le rosier de madame Husson 
(film). 

TFI 
20.00 Nieuws. - 20.30 D'Accord, 
pas d'accord. — 20.35 Edouard II 
(toneel). — 22.55 Nieuws. 

A2 
20.0C Nieuws. - 20.30 D'Accord, 
pas d'accord. — 20.40 Une semai-
ne de vacances (film), — 22.25 
Mardi cinéma. — 23.25 Nieuws. 

FR 3 
19.20 Gewestelijk nieuws. - 19.40 
Regionale programma's. — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel). — 
20.25 D'accord, pas d'accord. — 
20.35 La chamade (film). - 22.15 

Mémoires de France (h 
magazine). — 2310 Nie 
23.40 Prélude a la nuit. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 2015 Al 
nichts (spel). — 21.00 Nie 
21.45 Dallas (O. - 2 2 30 Ti 
men. - 23.00 „.. Scheibne 
— 23.45 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 De 
aus „Leute wie du und 
21.00 Heute-Journal. - 21. 
caust: die Tat und die Tate 
tage). - 22.05 Ohne Be 
(film). - 23.55 Nieuws. 

D3 
19.45 Gewestelijk nieuws. 
Nieuws. — 20.15 Het zw( 
van Wuppertal. - 21.00 
des Schweigens (f) — 21. 

20.15 Jeremiah Johnson (film). 

Z A T E R D A G (6 n o v J - D e BRT d e e d er g o e d 
aan o m e e n s h o w o p te b o u w e n rond de muzikale 
du i zendpoo t Je f V a n den Berg , kompon is t van populai
re sch lagers, musicals, revues, enz. en p roduce r en ko -
real izator bi j ve le BRT-muziekprogramma's . (Als het 
weer lente is - BRT-1) — In d e weekend f i lm Russische 
Roulette (Russian Roulet te) o p BRT 1 w o r d t een 
luguber spel let je gespee ld rond de Russ ische premier 
Kosyg in d ie o p bezoek k o m t naar het Canadese 
Vancouver . G e o r g e Segal speel t de rol van d e ko rpo 
raal d ie voo r de vei l igheid van de premier m o e t instaan. 
— O p BRT 2 w o r d e n de tennis fans zoet jes gehouden 
me t bee lden van de tenniswedstrijd v r o u w e n V S tegen 
Europa (eveneens via RTBF 2). — Rebecca (1939, z w / 
w ) is eigenli jk H i t chcocks Amer i kaans d e b u u t He t is 
e e n bewerk i ng van Daphne d u Maur ie rs roman en hij 
ve rd iende er me teen een Osca r mee. He t verhaal 
be t re f t de her inner ing van een landeigenaar aan zijn 
over leden v r o u w Rebecca die zi jn t w e e d e huwel i jk 
o v e r s c h a d u w t D e man is ve rdach t van de m o o r d o p z'n 
v r o u w en het myster ie r ond die v r o u w en haar d o o d 
bli jft de hele fi lm hangen to t aan het melodramat isch 
s l o t A lhoewe l de fi lm Amer i kaans is, heef t hij t och een 
s te rk Engelse s tempel , m e d e door de cas t die voorna
meli jk uit Engelse ak teurs bestaat : Laurence Olivier, 
Joan Fonta ine (Amer ikaanse van Br i tse or igine), e.a. Z o 
als later in omzeggens al zijn f i lms is H i t chcock ook in 
deze fi lm event jes te zien. Waar?... ( N C R V / N e d 1). 

Z O N D A G (7 nov.) — Bij s lecht w e e r m o g e n de 
k inderen best b innengeroepen w o r d e n voo r de N o o r s e 
jeugdf i lm Grootmoeder en acht kinderen in de stad 
(BRT). — Het be te re spe lp rogramma, deskund ig geleid 
d o o r N a n d Baert , Van Pool tot Evenaar, heef t Gr ieken
land als o n d e r w e r p (BRT). — In de reeks M a d e in 
V laanderen , een s t o m m e titel voo r een reeks TV-f i lms 
en TV-spe len van e igen b o d e m w o r d t Het nieuwe tehuis 
van Jef Me l lemans en Ludo Bex gedraaid. He t al 
oudere , v roeger we lges te lde maar nu d o o r omstand ig 
heden ve ra rmde echtpaar Lisa en Frans Pelgrims, zoek t 
een verbl i j f in een bejaardentehuis . S j ieke tehu izen 
val len hen te duur uit. Z i j zi jn verp l icht hun intrek te 
n e m e n in een minderwaard ig tehuis, waar Frans niet kan 
aarden... M e t Gella Allaert, Maur i t s Goossens , Rober t 
Marce l , D o r a V a n d e r Groen , Den ise Dewee rd t , Paul 
Cammermans . D u s zowa t het bes te van ons V laamse 
ak teursbes tand . O f de p roduk t ie navenant zal zi jn, blijft 
een vraag... (BRT). — Grandison behandel t de fascine
rende ech t gebeu rde zaak van een g e w a a r d e e r d e 
inwoner van Heidelberg, w iens huis het midde lpunt van 
het sociale en kul turele leven van de s tad is, maar d ie 
een dubbe l leven leidt. W a n n e e r hij w o r d t aangehou
den, p leegt hij ze l fmoord o m niet te moe ten pra ten en 
zi jn famil ie d e schande van een p r o c e s te besparen. M e t 
Mar iene Jober t , Jean Rochefor t , He lmut Quat l inger, 
Jean-Pierre Cassel , e.a. ( K R O / N e d 2). 

M A A N D A G (8 nov.) - in Jukebox z ingt A b b a 
„ W h e n all is said and done " (BRT). — In de t w e e d e 
af lever ing van het Br i tse feui l leton Nancy Aster ove r 
N a n c y Langhorne, een Amer ikaanse, die in Engeland 
het eers te v rouwe l i j ke par lements l id word t , t r o u w t 
N a n c y me t de superp layboy, gokke r en dr inker Rober t 
Gou ld Shaw. A l in de eers te huwel i jksnacht w o r d t h e t . 
duidel i jk dat dit huwel i jk niets w o r d t : N a n c y heef t a f k e e r ' 
van l ichameli jke int imiteiten. — Het popula i r -weten
schappel i jk magazine Horizon heef t alt i jd we l enke le on
derde len in pe t to die best in teressant zi jn (BRT). O.a. in 

de af lever ing vanavond : fo togramm 
le doe le inden; Were ldkong res over 
z w a r t / w i t en k leuren-tv 's (handelst( 
w e ant i -depressie-geneesmiddelen, 

D I N S D A G (9 n o v ) - Het 
Elektron (BRT 1) koppelt wetensct 
aan popmuziek. Op 28 september s 
Jeremiah Johnson op het BRT-progi 
fans die z ich knus in de zetel hadde 
een biert je k w a m e n toen bedroge 
ui tgesteld en komt vanavond op het 
is d e t w e e d e f i lm die regisseur I 
hoofdro lspe ler Rober t Redford sar 
het sukses van deze fi lm zet ten zij 
n o g een lange ti jd v o o r t Jeremiah , 
het beg in van d e vor ige eeuw. Jer 
avontur ie r d ie de b e w o o n d e wereld 
de onhe rbe rgzame Rocky Moun ta 
kei i jk is hij nauwel i jks opgewasse r 
van de wi ldernis, maar dan ontn 

Robert Redford en Delia Bolsc 
J e r e m i a h J o h n s o n en de jonge Ine 
van het s t a m h o o f d , met w ie hi j ver | 
wen . Jeremiah Johnson, wes te r 
Po l l ack (1972). ( D i n s d a g 9 nov i 
2 0 u . 15). 

t rapper , Bear C law, die hem leert ir 
h e m de jagerskuns t leert. Later gaa 
zi jn e igen w e g en komt in kontaki 
s tam. Hi j w o r d t min o f meer gedwo i 
me t de doch te r van het opperhoc 
e rgens vas t met zi jn v r o u w en een 
ge red heef t van een Indianenovervi 
een legerpatroui l le verp l icht w o r d t 
geb ied van d e Crow- lnd ianen te le 
d o o r de Indianen kwal i jk genomer 

WOENSDAG (10 nov) -
BRT 2 ze t ten een Br i tse TV-fi lm op 
draait Alfabetische volgorde (A lph 
f i lm over d e jonge Leslie die op eer 

' w o r d t als bed iende in de dokumer 
eers te dag maakt zij kennis met eer 
die allen hun e igen aard en gewc 
moe t s a m e n w e r k e n met Lucy, 
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m TV-programma's 15 

3 France (historisch 
- 2310 Nieuws — 
> a la nuit 

. - 2015 Alles Oder 
— 21 00 Nieuws — 

O -2230Tages the -
) , Scheibnerweise 
JWS 

- 1930 Das Beste 
vie du und ich' — 
ournal - 21 20 Holo-
und die Tater (repor-
35 Ohne Betaubung 
i5 Nieuws 

telijk nieuws - 2000 
015 Het zweef spoor 
tal - 21 00 Tochter 
ens (O - 21 45 Moni

tor inn Kreuzfeuer 
Studiën (dok) — 

- 22 30 Frauen-
2325 Nieuws 

LUX 
21 00 Le shenf aux mains rouges 
(film) 

Woensdag 
10 NOVEMBER 

BRT 1 
1530 Open school — 1700 Op 
het schildpadplein (jeugdmag) — 
17 30 Tnangel Klub (jeugdmag) — 
1810 Chips ( f ) - 1945 Nieuws 
— 2015 Boekenbeursnieuws — 
2025 Home sweet home (f) — 
2050 Alfabetische volgorde (tv-
spel) — 22 00 Puur kuituur over 
derden - 2230 Nieuws 

BRT 2 
2015 Vrede tot elke pnjs (tv-film) 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Van ge
west tot gewest — 19 50 Politieke 
partijen het CDA - 2000 Wel of 
geen kind (televisiespel) — 21 05 
Cinevisie — 2137 Nieuws — 
21 55 Den Haag vandaag - 2210 
Studio Sport - 2235 Benelux 
(politieke reportage) — 2310 Pau
selijke bezoek aan Spanje — 
2340 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1857 De ogen 
van de Amaryllis (jeugdfilm) — 
1924 Kenmerk - 2000 Nieuws 
- 2032 BGTV - 21 10 Graniet 
(toneel) — 2210 Tijdverschijnse-
len — 2300 Teleac (kommunika-
tie) - 2335 Nieuws 

fo togrammetr ie voo r industr ie-
ngres over po lders , D e kleinste 
s Chandelstoepassingen), Nieu-
ïsnniddelen, enz 

) v ) — Het jongerenmagaz ine 
'It wetenschappelijke nieuwtjes 
eptember stond de westernfilm 
't BRT-programma D e wes te rn 
zetel hadden geïnstal leerd met 
sn bedrogen uit D e fi lm w e r d 
^^ond op het BRT 2-scherm Het 
regisseur S y d n e y Pollack en 

bedford samen maak ten D o o r 
n zet ten zij hun samenwerk ing 
. Jeremiah J o h n s o n speel t aan 
3 eeuw Jeremiah is een j onge 
)nde were ld d e rug toekeer t e n 
ky Mounta ins in t rekt Aanvan -
ipgewassen tegen d e geva ren 
r dan on tmoet hij een o u d e 

>e//a Bolson a ls de t rappe r 
le jonge Ind iaanse , de d o c h t e r 
w ie hl) ve rp l i ch t w o r d t te t r o u -

on, wes te rn f i lm van S y d n e y 
lag 9 november , BRT 1 o m 

hem leert in leven te bl i jven en 
•t Later gaat Je remiah opn ieuw 
t in kontakt me t een Indianen-
leer g e d w o n g e n o m te t r o u w e n 
3t oppe rhoo fd Hi j vest ig t z ich 
3UW en een w e e s j o n g e n die hij 
lanenoverval W a n n e e r hij d o o r 
l icht w o r d t hen d o o r een heilig 
dianen te leiden, w o r d t hem dit 
|k genomen 

10 n o v ) - Z o w e l BRT 1 als 
; TV-f i lm o p het s c h e r m BRT 1 
lorde (A lphabet ica l o rder ) een 
; die op een krant geëngageerd 
ie dokumentat ie-afdel ing A l de 
inis met een hele g r o e p mensen 
rd en g e w o o n t e n hebben W i j 
•\et Lucy, het hoo fd van de 

afdel ing, een nonchalante v r o u w Leslie is ech te r nauw
geze t O p BRT 2 k o m t Dossier Vrede tot elke pnjs 
(Goss ip f r o m the ForesO een h is tonsche gedramat i -
zee rde rekonst ruk t ie van de gebeur ten issen voor , 
t i jdens en na de onder teken ing van het v redesve rd rag 
van C o m p i e g n e (7 n o v e m b e r 1918) — D e fi lm w o r d t 
gevo lgd d o o r een debat ove r de onder teken ing van het 
ve rd rag 

D O N D E R D A G e n n o v ) - Smt-Maarten 
k o m t i — Het jongerenmagaz ine Een vinger in de pap 
heef t als o n d e r w e r p zelf f o tog ra fe ren (BRT 2) ) N o g 
een jongerenmagaz ine o p BRT 2 Rapport 82, ove r zak
geld, sparen, koopgedrag , ge ldbeheer van j ongeren in 
V laanderen - l - c i j fe rs van een enquê te — V o o r de 3de 
keer w o r d t Kinderen voor kinderen, u i tgezonden Di t 
p rogramma, dat is gegroe id uit de Vara-Speelgoedakt ie , 
p rezenteer t l iedjes die w o r d e n gezongen door k inde
ren D e teks ten w e r d e n aangebracht d o o r k inderen en 
verschi l lende teks tschn jve rs v e r w e r k t e n die ideeën in 
l ied jesteksten en kompon is ten ze t ten die op muziek 
( N e d 1 / V a r a ) — Het v rouwenmagaz ine Kijk haar me t 
als onder t i te l „ Z e zien er pracht ig uit en ze kunnen n o g 
z ingen ook" , gaat ove r v r o u w e n en muz iek maken, dus 
ove r v rouwe l i j ke sol isten en d e zogenaamde „meiden
g r o e p e n " ( N e d 1 /Vara) 

V R I J D A G (12 n o v ) - D e Engels-Dui tse fi lm The 
Odessa File (Gehe im Doss ie r Odessa ) is ges teund , 
deels o p w a r e gebeur ten issen, deels o p f ikt ie, en is ge
baseerd o p het boek van F redenck Forsy th O d e s s a is 
een a fkor t ing van „Organizat ion de r ehemal igen S S - A n -
gehongen" , een organizat ie die d e v roege re SS 'ers 
onde rdak verschaf t , f inancieel s teunt en besche rm t 
Een journal ist kn jg t een dagboek in handen waaru i t hij 
kan o p m a k e n dat een be ruch te chef van een koncent ra -
t iekamp nu d e d i rek teur is van een belangnjk w a p e n b e -
dnj f dat w a p e n s levert aan Egypte o m Israel e rmee aan 
te val len D e journal ist waag t zi jn leven o m de man te 
on tmaske ren en h e m in de handen te spe len van S imon 
Wiesentha l , de nazi-beulenjager Hij w o r d t echter be
d re igd d o o r O d e s s a Regie Ronald B e a m (1974) M e t 
o a J o n Vo ight , Maximi l ian Schel l , M a n a Schel l , D e r e k 
Jacob i , e a (BRT 1) — A m a t e u r s van een u i tgebre id 
p o p g e b e u r e n met een g ro te ve rsche idenhe id aan inter
nationaal bekende popmuz ikan ten , k i jken naar een 
repor tage van het No Nukes Festival dat als gevo lg o p 
de g ro te ant i -kernwapens-demonst ra t ie van vor ig jaar 
o p 21 november , o p G o e d e Vr i jdag 1982 w e r d georga-
n izeerd in de Jaarbeurshal le van U t rech t ( V a r a / N e d 1) 

R T B 1 

Jon Voight in The Odessa File d ie z i jn leven in de 
w e e g s c h a a l goo i t o m een b e r u c h t e le ider van een 
k o n c e n t r a t i e k a m p te o n t m a s k e r e n . (V r i j dag 12 no
vember , BRT 1 o m 20 u 15). 

1930 Nieuws — 1955 Risquons 
tout (historisch spel) — 2050 
Chansons a la carte — 21 40 Do-
kumentaire 

TF 1 
1920 Nieuws - 2030 Voetbal 
21 40 Merce Fullingham (dok) 
2250 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Les enquê
tes du commissaire Maigret (tv-
politiefilms) — 2210 Les jours de 
notre vie (De hand) - 2305 
Nieuws 

FR 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 35 Guillaume le conquerant (tv-
reeks) — 21 30 Les dentellieres 
- 2225 Nieuws - 2255 Prelude 
a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Der Schu 
Ier Gerber (tv film) - 21 50 Kultu-
rele rubriek — 2230 Tagesthe-
men 

ZDF 
21 00 Heute-journal — 21 25 Die 
Stressen von San Francisco (f J — 
2210 Das geht sie an - 2215 
Gertrud Luckner - 22 45 Schlaf-
fende Hunde (film) — O 25 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 2015 Mittwochs in 
Informatie en ontspanning — 
21 45 Canadees dagboek - 2215 
Portrait — 22 30 Weltpremiere — 
2335 Nieuws 

LUX 
21 00 Le pont de Cassandra (film) 
— 2300 La lanterne magique 
(kunstmag) 

Donderdag 
NOVEMBER 

BRT 1 
1530 De geest van de wind — 
18 05 Logans vlucht (sf - f ) - 1850 
Domna Samiou — 19 05 Vakantie-
dromen 83 (caravan- en motorho-
mesalon 82) — 1917 Uitzendin
gen door derden (socialistische 
omroepvereniging) — 19 45 
Nieuws — 2010 Boekenbeurs
nieuws — 2015 Cinemanie (film-
kwis) - 21 00 Panorama - 21 50 
Stilte WIJ draaien (tv-reeks) — 
2235 Sporttnbune - 2305 
Nieuws 

BRT 2 

2010 Rapport 82 zakgeld inbegre
pen - 21 00 Premiere - 21 50 
Als je handen te kort komt (dok) 

NED 1 

1828 Teleac (kunstgeschiedenis) 
- 1858 Nieuws - 1900 Kinde
ren voor kinderen — 2000 Het 
inzicht — 2050 Kijk haar (vrou
wenprogramma) — 21 37 Nieuws 
- 21 55 Den Haag vandaag — 
22 10 Denkbeeld (anti-semitisme) 
- 2305 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1857 Harold 
Lloyd Show - 1925 De zeven-
sprong - 2000 Nieuws - 2028 
Kwistig met muziek (spelshow) — 
21 40 Mijn leven op Bamfylde ( f ) 
- 2245 Hier en Nu - 2315 De 
Ouakers ( f ) - 2340 Nieuws 

RTB 1 

1930 Nieuws - 1955 La bataille 
d Angleterre — 22 00 Le carrousel 
aux images — 2250 Nieuws 

TVEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

TF 1 
1945 Sil vous plait - 2000 
Nieuws - 20 35 Mozart - 2205 
L homme entre en scene (dok) — 
2300 Nieuws 

A 2 
1850 Des chiffres et des lettres 
(spel) — 1910 D accord pas d ac
cord (mag) — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Politieke partijen 
- 2000 Nieuws - 2035 Lheure 
de vente (diskussie) — 21 40 Les 
enfants du rock (pop- en rockma-
gazine) — 2315 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2035 The Missouri breaks 
(film) - 2245 Nieuws - 2315 
Agenda 3 - 2320 Prelude a la 
nuit 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Politieke 
diskussie — 21 16 Rudis Tages-
show — 2145 Musikladen (tv-
diskoteek) — 22 30 Tagesthemen 
— 2300 Die Eroberung der Zita 
delle (tv-film) — 1 25 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Show-ex 
press — 21 00 Heute journal — 
2120 Kennzeichen D - 2205 
Spielraum 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws - 2015 PS (film) -
21 50 Hilferufe - 2245 Religie in 
Wuppertal - 2330 Nieuws 

LUX 
2000 Dallas ( f ) - 21 00 Rumeurs 
dans la foret (tv-film) 

Vrijdag 
NOVEMBER 

BRT 1 
1805 Sesamstraat - 1820 Klem 
klein kleutertje — 18 35 Loon naar 
werken (open school) — 1907 
Uitzending door derden (rol van de 
koning) - 1945 Nieuws - 2015 
Geheim dossier O D E S S A -
22 20 Nuts - 2250 Nieuvi« 

BRT 2 
2015 The Forsyte Saga ( f ) -
21 05 Jubileumkoncert uit Praag 

NED 1 

1858 Nieuws - 1900 Herb Al 
pert - 1920 Babbelonie (spel) 

— 1955 Avros wie-kent-kwis — 
21 15 Gesprek met de minister
president — 21 25 Ontdek je plek
je- a ie l ) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Vegas — 2245 Opstaan uit wan-
hoop — 2335 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 1857 De smur
fen — 19 24 Vijf tegen vijf (spel) 
- 2000 Nieuws - 2028 Achter 
het nieuws - 21 10 Pisa - 2120 
Een stukje hemel ( f ) - 2220 
Edelvrouw Bedelvrouw ( f ) — 
2250 Sonja op vrijdag - 2355 
Nieuws — 000 No nukes festival 
(popfestival) 

RTB 
19 30 Nieuws - 2 0 0 0 A s u i v r e -
21 00 Rashomon (film) 

TF 1 

2000 Nieuws — 2035 Palace one 
(show) - 21 35 Madame S O S 
(f) - 2230 Histoires naturelles 
(dok) - 2300 Nieuws 

A 2 
20 00 Nieuws - 20 35 Toutes gnf-
fes dehors ( f ) — 21 40 Apostro
phes - 2255 Nieuws - 2305 
Les damnes de I ocean (film) 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws - 1940 
Regionaal programma — 1955 II 
etait une fois I espace — 20 00 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 20 30 
D accord pas d accord — 2035 
Le nouveau vendredi — 21 35 Les 
theatres de I exces (la voix) — 
22 30 Nieuws - 2300 Prelude a la 
nuit 

ARD 
20 00 Nieuws - 2015 Komm dich 
mit nach Monte Carlo (tv-film) — 
21 45 Over jeugdwerkloosheid — 
22 30 Tagesthemen - 2300 Die 
Sportschau - 23 25 Tatort ( f ) -
1 00 Nieuws 

ZDF 
2015 Der Alte ( f ) - 21 15 Tele-
Zoo - 2200 Heute-Journal -
22 20 Aspekte (kultureel magazi
ne) — 23 05 Die Ermordung eines 
Chinesischen Buchmachers — 
1 15 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Nieuws — 2015 Landesspiegel 
— 21 00 Te gast in Beieren — 
21 30 Gott und die Welt - 2200 
Malu ( f ) - 2245 Kultur und Wis
senschaft — 2330 Nieuws 

LUX 

2000 Le nche et le pauvre ( f ) — 
21 00 Sous le signe du taureau — 
22 30 Chrono 
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16 m Kritisch bekel<en 

„De mooiste jaren van een generatie" 

Walter De Bock schiet bo(e)k... 

W-'-M' 

Van redakteur Walter De Bock 
(dagblad „De Morgen") ver
scheen zopas een boek: „De 
mooiste jaren van een generatie. 
De Nieuwe Orde in België, vóór, 
tijdens en na WO II", met een 
woord vooraf door BRT-journa-
list Maurice De Wilde. De inhoud, 
zoals de auteur dit boek zelf 
bekijkt, prijkt op de achterflap: 
„Topfiguren uit de kollaboratie 
tijdens de tweede wereldoorlog 
— die dankzij hun relaties binnen 
het ekonomisch en politiek esta
blishment grotendeels aan de na
oorlogse repressie konden ont
snappen — hebben zich vanaf 
1950 opnieuw een plaats in de 
leiding van ons land verworven, 
via funkties in regering en ambte
narenkorps en aan de top van 
banken en industrieën. Deze ge
neratie is er meer dan 30 jaar 
lang in geslaagd een taboe op te 
hangen rond haar optreden tus
sen 1930 en 1950. De BRT-pro-
gramma's van Maurice De Wilde 

vormden de eerste frontale aan
val voor een ruim publiek op dit 
taboe. De vaak emotionele reak-
ties die dit bij de betrokkenen 
opwekte, maakt duidelijk hoe 
angstvallig zij het taboe hadden 
willen in stand houden. Ook in dit 
boek defileert deze generatie 
van oud-kollaborateurs. Maar 
„De mooiste jaren van een gene
ratie" wil vooral de lijnen door
trekken naar de dag van vandaag 
en duidelijk maken hoe een aan
tal individuen, groepen en stro
mingen zich over kollaboratie en 
repressie heen, heeft weten te 
handhaven en door te zetten". 

Maar, tussen woord en werkelijk
heid ligt een onmetelijk terrein 
van spekulatie en voortvarende 
beschouwingen. Want, dit weze 
duidelijk gesteld: journalist De 
Bock is té veel sensatiezoeken
de redakteur en té weinig een 
nuchtere objektieve geschied
kundige. 

Het Inleidend woord van de maker 
van de tv-reeks „De Nieuv^/e 
Orde" IS veruit het beste wat wij in 
deze uitgave konden lezen. Mau
rice De Wilde hekelt, op zijn 
geëigende wijze, het feit dat „al
leen de kleine kollaborateur tot
nogtoe tegen het kruis is mogen 
genageld worden". De „groten" 
van de kollaboratie zijn ontsnapt 
aan de ongenadige repressie, 
omdat vooral de naoorlogse CVP/ 
PSC haar vleugels spreidde over 
deze kollaborateurs. En hiermee is 
eigenlijk alles gezegd wat in dit 
boek staat Met uitzondering van 
de namen dan. Om deze basiste-
sls te weten te komen, diende 
evenwel niet gewacht op dit werk, 
want dit lazen wij reeds in het drie 
jaar oude boek van John Gil
lingham: „Geld maken in oorlogs
tijd". 

Voorwoordschrijver De Wilde 
maakt evenwel dankbaar gebruik 
om krachtig uit te halen naar Ro
bert Houben (gewezen CVP-voor-
zitter) die, enige tijd geleden, een 
heethoofdige aanval pleegde op 
de bekende televisiereeks „De 
Nieuwe Orde" en op de maker. De 
Wilde grijpt de kans om nog eens 
op de noodzakelijkheid van een 
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In alle (erkende) boekhandels 

51« BOEK IN 
VLAANDEREN 

+ 500 biz. - 50 Fr. 

46« BOEKENBEURS 
VOOR VLAANDEREN 
Bouwcentrum, J. van Rijswijcklaan Antwerpen. 
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onafhankelijke BRT te drukken en 
zijn visie op de problematiek te 
herhalen. Ook de uitspraak van 
Maurice De Wilde „Hóe langer 
hoe meer ts het zeer de vraag of 
het unitaire Belgié een weldaad 
voor Vlaanderen is geweest", be
nadrukt de eigen aanpak van deze 
tv-journallst. Wel lijkt ons zijn 
haast blinde liefde voor één be
paalde krant té overtrokken. Maar, 
zoals gezegd, zijn deze Inleidende 
bladzijden de meest lezenswaar
dige 

De mooiste jaren 
van een generatie 

WalliTlU' Itotk De Morgen 

De Bock zelf heeft zich dus onle
dig gehouden met het napluizen 
van het verleden van een aantal 
mensen vóór, tijdens en na die 
Tweede Wereldbrand. En bij velen 
zal dit ontnuchterend, soms zelfs 
shockerend. Inslaan. Een aantal 
beweringen van Walter De Bock 
zijn ontegensprekelijk korrekt. 
Maar vele insinuaties en stellingen 
zijn onjuist en vooringenomen. De 
vaak hoogdravende stijl en de té 
overhaaste konklusles werken 
vervelend en, niet zelden, enerve
rend. Let wel, ook wij opteren voor 
een- geëngageerde geschied
schrijving, maar dan wel mét de 
nodige nuancering en een ruime 
historische kennis! Soms ont
breekt bij De Bock totaal enige zin 
voor historische kntlek. En dit de
valueert deze uitgave tot het gen
re van de goedkope krantenpole-
miek. Vooral zijn soms on-volgba
re besluiten storen bovenmatig. 
Een voorbeeld: „Uit zijn brede 
vriendenkring was Immers een 
deel van de nieuwe CVP-leidIng 
afkomstig. Het ging om vroegere 
leiders van het Jonge Volkse 
Front en om ex-dinasosympatisan-
ten. Deze groep stuurde de kato-
lieke partij na de bevrijding regel
recht af op een nieuwe konfronta-
tie met de weerstandskringen, met 
de demokraten van alle gezind
heid — zelfs binnen het ACV — 
met de linkerzijde (niet alleen de 
kommunisten) in het algemeen: zo 
ontstond spoedig de konings
kwestie." (p. 17). O ja? 
Of wat dacht u van: „Daar komt 
nog bij dat in het zog van de groep 
Herbert uiteindelijk, dankzij een 
verrulmingspolltiek In de CVP, 
vanaf 1949 ook nog topkollabora-
teurs uit het andere kamp, het 
VNV, werden opgevist: nieuwe 
senatoren werden toen kollabora
teurs zoals Victor Leemans, Jos 
Custers, Emile De Winter. Zij wa
ren alle drie topverantwoordelij-
ken van het regime der bezet
tingsadministratie Ook tal van 
Verdinaso-kaders kregen hun 
plaats in de CVP. De Konings
kwestie smeedde de oude vrien
den uit de Nieuwe Ordetijd van 
voor en na 1940 trouwens tot één 
rechts blok. Zo ontstond de nieu
we na-oorlogse katolieke rechter
zijde. " 

Het gegoochel met sterke termen 
zoals „korporatlsme" en het veel
vuldig gebruik van zoals „extreem
rechts", werkt biezonder storend. 
Of de talrijke loze bewenngen. 
zonder bewijsvoering, zoals: „Re-
nard werd In 1964 door de CVP 
ook benoemd tot voorzitter van 
de Vaste Kommissie voor Taaltoe-
zicht wat hij bleef tot in 1976. 
Renard Is momenteel anno 1982 
trouwens nationaal voorzitter van 
de elitaire Orde van den Prince, 
waar heel wat van de oude Verdi-
naso-doctrine vandaag nog voort
leeft" (p. 24) komen potsierlijk 
over! 

Verder maakt de auteur geregeld 
„schoonheidsfoutjes". Wanneer hij 
spreekt over de Belgische rege
ring In Groot-Brittannië, vernoemt 
hij slechts drie „Londenaars", de 
overige vergeet hij. 
Bij de „behandeling", want zo lijkt 
het op den duur, van de daden van 
bijvoorbeeld een Jef Van Bilsen, 
keldert hij zelfs zijn eigen stellin
gen. Deze hoogleraar was Immers 
een tijd lid van het Verdinaso, 
maar gedurende de bezetting 
koos hij de zijde van het verzet té
gen de nazi's. Na de oorlog werd 
Van Bilzen een belangrijke pion op 
het vlak van de buitenlandse be
trekkingen van België: Dit is dus 
radikaal tegen de tesis van de 
auteur, die stelt dat het vooral „de 
zwarten" waren die in het na
oorlogse (CVP-)wereldje de la
kens uitdeelden! 

Verder: het niet vermelden van 
zijn bronnen, behalve bij enkele 
„gevallen" en het negeren van het 
gebruik van voetnoten, zwakken 
veel van de woorden van De Bock 
af. Ook zijn zeer beperkte „lek-
tuurnota's", na elk deeltje, dragen 
bij tot de gerechtvaardigde twijfel 
van elke kritische lezer. Of Is het , 
omdat de kardinaal het Verdlnaso-
lld Emiel Thiers ontvangt, dat de 
kerkelijke overheid fascistisch 
dacht? Men begrijpe mij niet ver
keerd: ook steller dezes heeft een 
aantal vragen bij een dubieuze rol 
van de kerkelijke hoogwaardig
heidsbekleders vóór en tijdens de 
bezetting, maar hIj wil enkel de 
overhaaste statements van De 
Bock relativeren en aanduiden. 
Eén van dé tekortkomingen In 
deze uitgave lijkt ons zeker de 
steevaste redenering dat de parti
cipanten aan het oorlogsgebeuren 
en zeker de Industriële machtheb
bers, reeds van bij het begin van 
de oorlog de afloop ervan kenden. 
En dus hun aktles aanpasten aan 
het „na-oorlogse België". Integen
deel, velen meenden in '40 dat de 
Duitsers definitief de oorlog ge
wonnen hadden! Gokken op een 
vrij, onbezet land was er toen 
zeker niet bij! 

Ook lezen wij nergens Iets over 
de oneerlijke repressie, over de 
onmiskenbare wan-daden van een 
deel van de „witten" of over de 
eerlijke amnestieakties van „on-
verbrande" burgers (en hun moti
vatie daartoe). Dit neemt niet weg 
dat het boek van Walter De Bock 
een bijdrage kan betekenen tot 
het beter begrijpen van het heden, 
door een betere kennis van het 
verleden. Het valt echter te be
treuren dat door het wild om zich 
heen trappen van deze journalist 
een verminkte en dus verkeerde 
blik op het troebele verleden 
wordt geworpen. 
Zelfs de attente opmerking van 
Inleider De Wilde (tijdens de eer
ste uitzending van „De Nieuwe 
Orde"): „Er was wit, er was zwart... 
maar er bestond biezonder veel 
grijs", wordt nergens bijgetreden 
door De Bock. 

(pvdd) 

— Walter De Bock. De mooiste jaren van 
een generatie. De Nieuwe Orde in België 
vóór, tijdens en na WO II, met woord vooraf 
van Maurice De Wilde, Berchem, Epo, 1982, 
224 p., 350 fr. 
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Kritisch bei<el<en 

Nieuwe boeken 
Wat mij betreft mag deze auteur 
nog lang zoeken naar zijn vrouw! 
Zelden heb heb ik zulk een samen
raapsel van onzin gelezen. 
Met groeiende ergernis raak je 
mits veel goede wil en moeite tot 
het einde van dit ongelooflijk bela
chelijk boek, dat zogenaamd han
delt over een geval van manisch-
depressieve psychose: het ver
haal van een man, gescheiden van 
zijn vrouw, die er een loopje mee 
neemt en van dan af van vrouw tot 
vrouw fladdert. 

De tekst op het achterplat be
weert dat dit boek een „duidelijk 
inzicht in het wereldje van de 
kontakt-advertenties" geeft. Dat 
doet dit boek helemaal niet. Het is 
een opsomming van sex-avontuur-
tjes die de lezer alleen maar kun
nen degoüteren van de manier 
waarop een „man" zich „de" vrouw 
probeert eigen te maken, met alle 
„machisme", alle „vooroordelen", 
alle „clichés" en vooral alle typi
sche mannelijke, achterlijke 
ideeën dienaangaand. 
„Ik zoek een i('rouvv"bezit geen en
kel ekskuus; het is de uiting van 
een laag bij de grondse gefrus
treerde geest die wil afrekenen, 
maar dit op zulke plompe, lompe 
manier doet dat het geheel als 
walgelijk, verwerpelijk, ja zelfs ver
derfelijk naar voren komt 

Als ik dan vaststel dat dit als een 
„roman" wordt aangeboden kan ik 
er niet bij dat een uitgever als 
Walter Soethoudt zulk on-mense
lijk proza durft brengen. 
Ik zoek een vrouw, zegt de auteur, 
maar is hij wel een man een vrouw 
waard? 
— Noël Nobels, „Ik zoek een vrouw', Soet
houdt. Antwerpen, 1982. 395 fr. 

Wat een opluchting is daarente
gen dit „Groot Kolderboek" van 
Jack De Graef, waarschijnlijk de 
laatste van Vlaanderens levende 
pulpauteurs. In elk geval een 
schrijver die wat meer waardering 
verdient en van wie talrijke wer
ken CAntwerps griezelboek, Ant
werpse Handjes, Jözz in België, 
enz.) in feite in geen enkele biblio-
teek mogen ontbreken. Jack De 
Graef is een polygraaf die alles en 
nog wat moet en kan neerkribbe-
len. Zo vind je in dit werk een „ver
bazend woordenboek", vol leuke 
definities, een aantal aforismen (en 
onze Jack moet hier niet onder
doen voor Gerd de Ley), plus 
enkele korte verhalen op de ge
bruikelijke humoristische en sappi
ge manier gebracht die van Jack 
een gevraagd auteur maakt in tal 
van blaadjes. 

Sluit 's nachts uw rolluiken! 
U bespaart energie, 
u houdt de warmte binnen... 
en de dieven buiten! 

energie 
Breng eneigie op om energie te besparen! 

Dagen van het Vlaamse lied 
te Antwerpen 
De 17e Dagen van het Vlaamse lied, 
die worden georganizeerd door de 
Vlaamse Volkskunstbeweging m.m.v. 
het ANZ, de VTB-VAB en het Davids-
fonds-Antwerpen en met de steun van 
het Noordstarfonds, vinden plaats op 
zondag 14 november om 15 uur in de 

11 

Gevraagd voor plak en in-
pakwerk (van reprodukties) 
dame .of heer die dit thuis 
kan doen. Per stuk 25 B.fr. 
Inl.: Saturnus, Kerketiend 31, 
4731 GE Oudenbosch/Ned. 
tel. 0031-1652-7866 (na 19 U: 
7867). (Adv. 148) 

koncertzaal De Singel, Jan Van Rijs-
wijcklaan te Antwerpen. 

Toegangskaarten (150 fr, 120 fr voor 
leden VVKB, ANZ en VTB-VAB en 
100 fr voor CiJP en Plus-3 Pas) kan 
men bekomen op het sekretariaat van 
de VVKB, Isabella Brantstraat 28, 
Antwerpen (tel. 03-238.16.26), bij de 
VTB-VAB, St-Jacobsmarkt 45-47. Ant
werpen (tel. 03-234.34.34) en op het 
ANZ-sekretariaat, Vrijheldstraat 30, 
Antwerpen (tel. 03-237.93.92). 

In de voormiddag heeft een eucharis
tieviering plaats in de St.-Jonskerk 
(Mechelseplein) te Antwerpen, die 
wordt opgedragen door prof Herman 
Mertens voor al de overleden Vlaamse 
tekstdichters en komponisten. Het ge
mengd koor Jubilate-Borgerhout olv. 
Kamiel Eist luistert deze vienng Of 
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Voor wie eens rustig wil verpozen 
met een leuk boek in de hand kan 
ik dit werkje best aanbevelen. 
— Jack De Graef „Het groot kolderboek'. 
De Dageraad, Antwerpen 1982. 225 fr. 

Hermans proza laat je sowieso 
nooit onverschillig, maar of deze 
novelle — blijkbaar dit jaar nog te 
Parijs voltooid — zal blijven is zeer 
de vraag. „Geyerstein's dynamiek" 
handelt over een jonge weduwe 
die als reporter en fotografe in 
Frankrijk een feestje bijwoont 
waar (jeyerstein, een oude maar 
overberoemde schilder — den
kend aan Dali, Picasso of Appel — 
zijn jongste werk koncipieert voor 
een talrijk opgekomen publiek. 
Op de gebruikelijke Hermans-wij
ze (die me thans meer en meer 
aan wijlen Vestdijk doet denken) 
wordt de lezer op tal van zijsporen 
gebracht waarbij de auteur tel
kens weer op het cruciale ogen
blik de draad oppakt en zijn be
toog verder zet. 

Geyerstein's dynamiek" \s een sa
menraapsel van up to date clichés, 
die handig verweven worden tot 
een „parabel" waarbij het lot van 
de jonge fotografe en de oude 
schilder in een merkwaardige pa
rallel staan. 

Het verhaal boeit je ergens wel, 
maar je snapt dra dat het hier 
meer te maken heeft met Her
mans' vakmanschap. En wat hij 
juist bedoelt heeft niet het impact 
van zijn omvangrijkere werken zo
dat je het boekje dichtslaat met 
een gevoel van leegte, dus zonder 
dynamiek... 
— Willem Frederik Hermans „Geyerstein's 
dynamiek', Amsterdam 1982. 17.50 fl. 

Niet alle boeken bij Walter Soet
houdt uitgegeven zijn van het kali
ber van Noël Nobels, verre van. 
Zo verscheen in de essay-reeks 
dit boekje van Willem Roggeman, 
niet zo dadelijk een echt essay te 
noemen, maar wel een belangrijke 
toelichting over een aantal heden
daagse plastische kunstenaars die 
tot de Vlaamse top-tien behoren. 
Naast zijn gesprekken met schrij
vers gebundeld in de reeks „Be
roepsgeheim", brengt Roggeman 
nu ook gesprekken met beelden
de kunstenaars die met kennis van 
zaken benaderd worden en zich 
aldus over hun oeuvre uitspreken. 
Zulke boeken zijn helaas zeld
zaam. Meer nog dan schrijvers, 
stripauteurs, en filmrealizators blij
ven beeldende kunstenaars in de 
kou staan als het op kritisch oor
delend werk aankomt. „Atelier" 
vult wel degelijk een leemte aan, 
en we hopen maar dat dit initiatief 
zal worden voortgezet. 

Willem M. Roggeman: Atelier, gesprek
ken met Jan Burssens, Jan Cox, Paul van 
Hoeydonck en Pol Mara. 
Uitgever W. Soethoudt, Antwerpen, 1982, 
315 fr. 

En om te besluiten even vermel
den dat „Klaaglied om Agnes" aan 
zijn 18de druk is. Naar Vlaamse 
normen ongetwijfeld een bestsel
ler, die het verdient ook, want na 
31 jaar heeft dit werk niets inge
boet aan vlotheid en sentimentele 
of ontroerende waarde. 
Het is niet mijn geprefereerde 
Gijsen, maar het is sedert lang een 
klassiek werk uit de Vlaamse bel-
letrie, dat wel. 
— Marnix Gijsen. „Klaaglied om Agnes'. 
Nijgh en Van Ditmar, 's Gravenhage, 1982 

Ko Th urn 

= ^ ^ 

Een korte douche 
reinigt net zo goed als 
een uitgebreid bad... 
en brengt u in topvorm. 

energie 
Breng energrie op om energie te besparen! 

Snellaert-prijs 1982 voor dr. Jan Brans 

De dr. Ferd. Snellaert-prijs 1982 
van de Vereniging van Vlaams-
Nationale Auteurs (VVNA) werd 
toegekend aan dr. Jan Brans, voor 
zijn volledig werk waarin zowel 
politieke als geschiedkundige en 
kunst-historische onderwerpen op 
een uiterst degelijke wijze werden 
behandeld. 
De jury was samengesteld uit 

Dries Bogaert (voorzitter), Willy 
Cobbaut (sekretaris), Clem de 
Ridder, Juliaan Haest Yvo Pee-
ters, Erik Verstraete en Jos Vinks 
(leden). 
De hulde aan de laureaat heeft 
plaats tijdens de Algemene Leden
vergadering van de vereniging te 
Antwerpen op zaterdag 27 no
vember e.k. (meegedeeld) 

Breng energie op 
om energie te besparen! 

Het TOlstaot niet uw 
gordijnen goed te hangen, 
geen lege kamers te 
verwarmen of rolluiken te 
laten installeren! 

EI zijn nog veel an
dere manieren om ener
gie te besparen 
Wil u weten welke ? Niets i§ 
eenvoudiger! 
Vraag onze brochure 

BON 
Ze zijn gratis en worden u 

toegezonden als u schrijlt naar 

Minister E Knoops 
Staatssecretaris voor Energie 
Handelsstraat 123 
1040 BRUSSEL 

Naam 
Adres 

energie 
Stacrtssekretariacrt voor Energie 

dienst voor Energiebehoud. 
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16 m Kritisch bekeken 

„De mooiste jaren van een generatie" 

Walter De Bock schiet bo(e)k... 

Van redakteur Waller De Bock 
Cdagblad „De Morgen") ver
scheen zopas een boek: „De 
mooiste jaren van een generatie. 
De Nieuwe Orde in België, vóór, 
tijdens en na WO II', met een 
woord vooraf door BRT-journa-
list Maurice De Wilde. De inhoud, 
zoals de auteur dit boek zelf 
bekijkt, prijkt op de achterflap. 
„Topfiguren uit de kollaboratie 
tijdens de tweede wereldoorlog 
— die dankzij hun relaties binnen 
het ekonomisch en politiek esta
blishment grotendeels aan de na
oorlogse repressie konden ont
snappen — hebben zich vanaf 
1950 opnieuw een plaats in de 
leiding van ons land verworven, 
via funkties in regering en ambte
narenkorps en aan de top van 
banken en industrieën. Deze ge
neratie is er meer dan 30 jaar 
lang in geslaagd een taboe op te 
hangen rond haar optreden tus
sen 1930 en 1950. De BRT-pro-
gramma's van Maurice De Wilde 

vormden de eerste frontale aan
val voor een ruim publiek op dit 
taboe. De vaak emotionele reak-
ties die dit bij de betrokkenen 
opwekte, maakt duidelijk hoe 
angstvallig zij het taboe hadden 
willen in stand houden. Ook in dit 
boek defileert deze generatie 
van oud-kollaborateurs. Maar 
„De mooiste jaren van een gene
ratie" wil vooral de lijnen door
trekken naar de dag van vandaag 
en duidelijk maken hoe een aan
tal individuen, groepen en stro
mingen zich over kollaboratie en 
repressie heen, heeft weten Ie 
handhaven en door te zetten'. 

Maar, tussen woord en werkelijk
heid ligt een onmetelijk terrein 
van spekulatie en voortvarende 
beschouwingen. Want, dit weze 
duidelijk gesteld: journalist De 
Bock is té veel sensatiezoeken
de redakteur en té weinig een 
nuchtere objektieve geschied
kundige. 

Het inleidend woord van de maker 
van de tv-reeks „De Nieuwe 
Orde" IS veruit het beste wat wij in 
deze uitgave konden lezen Mau
rice De Wilde hekelt, op zijn 
geëigende wijze, het feit dat „al
leen de kleine kollaborateur tot
nogtoe tegen het kruis is mogen 
genageld worden" De „groten" 
van de kollaboratie zijn ontsnapt 
aan de ongenadige repressie, 
onridat vooral de naoorlogse CVP/ 
PSC haar vleugels spreidde over 
deze kollaborateurs En hiermee is 
eigenlijk alles gezegd wat in dit 
boek staat Met uitzondenng van 
de namen dan Om deze basiste-
sis te weten te komen, diende 
evenwel met gewacht op dit werk, 
want dit lazen wij reeds in het drie 
jaar oude boek van John Gil
lingham „Geld maken in oorlogs
tijd" 

Voorwoordschrijver De Wilde 
maakt evenwel dankbaar gebruik 
om krachtig uit te halen naar Ro
bert Houben (gewezen CVP-voor-
zitter) die, enige tijd geleden, een 
heethoofdige aanval pleegde op 
de bekende televisiereeks „De 
Nieuwe Orde" en op de maker De 
Wilde grijpt de kans om nog eens 
op de noodzakelijkheid van een 
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onafhankelijke BRT te drukken en 
zijn visie op de problematiek te 
herhalen Ook de uitspraak van 
Maurice De Wilde „Hóe langer 
hoe meer is het zeer de vraag of 
het unitaire België een weldaad 
voor Vlaanderen is geweest", be
nadrukt de eigen aanpak van deze 
tv-journalist Wel lijkt ons zijn 
haast blinde liefde voor een be
paalde krant te overtrokken Maar, 
zoals gezegd, zijn deze inleidende 
bladzijden de meest lezenswaar
dige 

l ) c m o o i s t e j a r e n 
van een g e n e r a t i e 

Kj l l t r Dl' Kiitk De Morgen 

De Bock zelf heeft zich dus onle
dig gehouden met het napluizen 
van het verleden van een aantal 
mensen vóór, tijdens en na die 
Tweede Wereldbrand En bij velen 
zal dit ontnuchterend, soms zelfs 
shockerend, inslaan Een aantal 
beweringen van Walter De Bock 
zijn ontegensprekelijk korrekt 
Maar vele insinuaties en stellingen 
zijn onjuist en vooringenomen De 
vaak hoogdravende stijl en de te 
overhaaste konklusies werken 
vervelend en, met zelden, enerve
rend Let wel, ook wij opteren voor 
eeri geëngageerde geschied
schrijving, maar dan wel met de 
nodige nuancering en een ruime 
historische kennis' Soms ont
breekt bij De Bock totaal enige zin 
voor historische kntiek En dit de
valueert deze uitgave tot het gen
re van de goedkope krantenpole-
miek Vooral zijn soms on-volgba
re besluiten storen bovenmatig 
Een voorbeeld „Uit zijn brede 
vriendenknng was immers een 
deel van de nieuwe CVP-leiding 
afkomstig Het ging om vroegere 
leiders van het Jonge Volkse 
Front en om ex-dinasosympatisan-
ten Deze groep stuurde de kato-
lieke partij na de bevrijding regel
recht af op een nieuwe konfronta-
tie met de weerstandskringen, met 
de demokraten van alle gezind
heid — zelfs binnen het ACV — 
met de linkerzijde (met alleen de 
kommunisten) in het algemeen zo 
ontstond spoedig de konings
kwestie" (p 17) O ja"? 
Of wat dacht u van „Daar komt 
nog bij dat in het zog van de groep 
Herbert uiteindelijk, dankzij een 
verruimingspolitiek in de CVP, 
vanaf 1949 ook nog topkollabora-
teurs uit het andere kamp, het 
VNV, werden opgevist nieuwe 
senatoren werden toen kollabora
teurs zoals Victor Leemans, Jos 
Custers, Emile De Winter Zij wa
ren alle drie topverantwoordelij-
ken van het regime der bezet
tingsadministratie Ook tal van 
Verdinaso-kaders kregen hun 
plaats in de CVP De Konings
kwestie smeedde de oude vrien
den uit de Nieuwe Ordetijd van 
voor en na 1940 trouwens tot éèn 
rechts blok Zo ontstond de nieu
we na-oorlogse katolieke rechter
zijde " 

Het gegoochel met sterke termen 
zoals „korporatisme" en het veel
vuldig gebruik van zoals „extreem
rechts", werkt biezonder storend 
Of de talrijke loze beweringen 
zonder bewijsvoering, zoals „Re-
nard werd in 1964 door de CVP 
ook benoemd tot voorzitter van 
de Vaste Kommissie voor Taaltoe-
zicht wat hij bleef tot in 1976 
Renard is momenteel anno 1982 
trouwens nationaal voorzitter van 
de elitaire Orde van den Prince, 
waar heel wat van de oude Verdi-
naso-doctnne vandaag nog voort
leeft " (p 24) komen potsierlijk 
overi 

Verder maakt de auteur geregeld 
„schoonheidsfoutjes" Wanneer hij 
spreekt over de Belgische rege
ring in Groot-Brittanme, vernoemt 
hij slechts drie „Londenaars", de 
overige vergeet hij 
BIJ de „behandeling", want zo lijkt 
het op den duur, van de daden van 
bijvoorbeeld een Jef Van Bilsen, 
keldert hij zelfs zijn eigen stellin
gen Deze hoogleraar was immers 
een tijd lid van het Verdinaso, 
maar gedurende de bezetting 
koos hij de zijde van het verzet té
gen de nazi's Na de oorlog werd 
Van Bilzen een belangrijke pion op 
het vlak van de buitenlandse be
trekkingen van België Dit is dus 
radikaal tegen de tesis van de 
auteur, die stelt dat het vooral „de 
zwarten" waren die in het na
oorlogse {CVP-)wereldje de la
kens uitdeelden! 

Verder het met vermelden van 
zijn bronnen, behalve bij enkele 
„gevallen" en het negeren van het 
gebruik van voetnoten, zwakken 
veel van de woorden van De Bock 
af Ook zijn zeer beperkte „lek-
tuurnota's", na elk deeltje, dragen 
bij tot de gerechtvaardigde twijfel 
van elke kritische lezer Of is het , 
omdat de kardinaal het Verdinaso-
lid Emiel Thiers ontvangt, dat de 
kerkelijke overheid fascistisch 
dacht"? Men begnjpe mij met ver
keerd ook steller dezes heeft een 
aantal vragen bij een dubieuze rol 
van de kerkelijke hoogwaardig
heidsbekleders vóór en tijdens de 
bezetting, maar hij wil enkel de 
overhaaste statements van De 
Bock relativeren en aanduiden 
Een van de tekortkomingen in 
deze uitgave lijkt ons zeker de 
steevaste redenering dat de parti
cipanten aan het oorlogsgebeuren 
en zeker de industnele machtheb
bers, reeds van bij het begin van 
de oorlog de afloop ervan kenden 
En dus hun akties aanpasten aan 
het „na-oorlogse België" Integen
deel, velen meenden in '40 dat de 
Duitsers definitief de oorlog ge
wonnen haddenI Gokken op een 
vrij, onbezet land was er toen 
zeker met biji 

Ook lezen wij nergens iets over 
de oneerlijke repressie, over de 
onmiskenbare wan-daden van een 
deel van de „witten" of over de 
eerlijke amnestieakties van „on-
verbrande" burgers (en hun moti
vatie daartoe) Dit neemt met weg 
dat het boek van Walter De Bock 
een bijdrage kan betekenen tot 
het beter begrijpen van het heden, 
door een betere kennis van het 
verleden Het valt echter te be
treuren dat door het wild om zich 
heen trappen van deze journalist 
een verminkte en dus verkeerde 
blik op het troebele verleden 
wordt geworpen 

Zelfs de attente opmerking van 
infeider De Wilde (tijdens de eer
ste uitzending van „De Nieuwe 
Orde") „Er was wit, er was zwart 
maar er bestond biezonder veel 
grijs", wordt nergens bijgetreden 
door De Bock 

(pvdd) 

— Walter De Bock. De mooiste jaren van 
een generatie De Nieuwe Orde in België 
vóór, tijdens en na WO II, met v»oord vooraf 
van Maurice De Wilde, Berchem, Epo, 1982, 
224 p, 350 fr 
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Kritisch bekeken 

Nieuwe boeken 
Wat mij betreft mag deze auteur 
nog lang zoeken naar zijn vrouw! 
Zelden heb heb ik zulk een samen
raapsel van onzin gelezen. 
Met groeiende ergernis raak je 
mits veel goede wil en moeite tot 
het einde van dit ongelooflijk bela
chelijk boek, dat zogenaamd han
delt over een geval van manisch-
depressieve psychose: het ver
haal van een man, gescheiden van 
zijn vrouw, die er een loopje mee 
neemt en van dan af van vrouw tot 
vrouw fladdert. 

De tekst op het achterplat be
weert dat dit boek een „duidelijk 
inzicht in het wereldje van de 
kontakt-advertenties" geeft. Dat 
doet dit boek helemaal niet. Het is 
een opsomming van sex-avontuur-
tjes die de lezer alleen maar kun
nen degoüteren van de manier 
waarop een „man" zich „de" vrouw 
probeert eigen te maken, met alle 
„machisme", alle „vooroordelen", 
alle „clichés" en vooral alle typi
sche mannelijke, achterlijke 
ideeën dienaangaand. 
„Ik zoek een vrouw"bezit geen en
kel ekskuus; het is de uiting van 
een laag bij de grondse gefrus
treerde geest die wil afrekenen, 
maar dit op zulke plompe, lompe 
manier doet dat het geheel als 
walgelijk, verwerpelijk, ja zelfs ver
derfelijk naar voren komt. 

Als Ik dan vaststel dat dit als een 
„roman" wordt aangeboden kan ik 
er niet bij dat een uitgever als 
Walter Soethoudt zulk on-mense
lijk proza durft brengen. 
Ik zoek een vrouw, zegt de auteur, 
maar is hij wel een man een vrouw 
waard? 
— Noël Nobels, „Ik zoek een vrouw", Soet
houdt, Antwerpen, 1982. 395 fr. 

Wat een opluchting is daarente
gen dit „Groot Kolderboek" van 
Jack De Graef, waarschijnlijk de 
laatste van Vlaanderens levende 
pulpauteurs. In elk geval een 
schrijver die wat meer waardering 
verdient en van wie talrijke wer
ken (Antwerps griezelboek, Ant
werpse Handjes, Jazz in België, 
enz.) in feite in geen enkele biblio-
teek mogen ontbreken. Jack De 
Graef is een polygraaf die alles en 
nog wat moet en kan neerkribbe-
len. Zo vind je in dit werk een „ver
bazend woordenboek", vol leuke 
definities, een aantal aforismen (en 
onze Jack moet hier niet onder
doen voor Gerd de Ley), plus 
enkele korte verhalen op de ge
bruikelijke humoristische en sappi
ge manier gebracht die van Jack 
een gevraagd auteur maakt in tal 
van blaadjes. 

^*f'/'f%X^ 

Sluit 's nachts uw rolluiken! 
U bespaart energie, 
u houdt de warmte binnen... 
en de dieven buiten I 

energie 
Breng energie op om energie te besparen! 

Dagen van het Vlaamse lied 
te Antwerpen 
De 17e Dagen van het Vlaamse lied, 
die worden georganizeerd door de 
Vlaamse Volkskunstbeweging m.m.v. 
het ANZ, de VTB-VAB en het Davids-
fonds-Antwerpen en met de steun van 
het Noordstat^onds, vinden plaats op 
zondag 14 november om 15 uur in de 

Gevraagd voor plak en in-
pakwerk (van reprodukties) 
dame .of heer die dit thuis 
kan doen. Per stuk 25 B.fr. 
Inl.: Saturnus, Kerketiend 31, 
4731 GE Oudenbosch/Ned. 
tel. 0031-1652-7866 (na 19 U: 
7867). (Adv. 148) 

koncertzaal De Singel, Jan Van Rijs-
wijcklaan te Antwerpen. 

Toegangskaarten (150 fr, 120 fr voor 
leden VVKB, ANZ en VTB-VAB en 
100 fr. voor CJP en Plus-3 Pas) kan 
men bekomen op het sekretarlaat van 
de VVKB, Isabella Brantstraat 28, 
Antwerpen (tel. 03-238.16.26), bij de 
VTB-VAB, St-Jacobsmarkt 45-47, Ant
werpen (tel. 03-234.34.34) en op het 
ANZ-sekretariaat, Vrijheidstraat 30 
Antwerpen (tel. 03-23793.92). 

In de voormiddag heeft een eucharis-
tlevienng plaats in de St.-Joriskerk 
(Mechelseplein) te Antwerpen, die 
wordt opgedragen door prof Herman 
Mertens voor al de overleden Vlaamse 
tekstdichters en komponisten. Het ge
mengd koor Jubilate-Borgerhout o.l.v 
Kamiel Eist luistert deze vlenng 0( 

Wï\ 17 

Voor wie eens rustig wil verpozen 
met een leuk boek in de hand kan 
ik dit werkje best aanbevelen. 
— Jack Oe Graef „Het groot kolderboek". 
De Dageraad, Antwerpen 1982. 225 fr. 

Hermans proza laat je sowieso 
nooit onverschillig, maar of deze 
novelle — blijkbaar dit jaar nog te 
Parijs voltooid — zal blijven is zeer 
de vraag. „Geyerstein's dynamiek" 
handelt over een jonge weduwe 
die als reporter en fotografe in 
Frankrijk een feestje bijwoont 
waar Geyerstein, een oude maar 
overberoemde schilder — den
kend aan Dali, Picasso of Appel — 
zijn jongste werk koncipieert voor 
een talrijk opgekomen publiek. 
Op de gebruikelijke Hermans-wij
ze (die me thans meer en meer 
aan wijlen Vestdijk doet denken) 
wordt de lezer op tal van zijsporen 
gebracht waarbij de auteur tel
kens weer op het cruciale ogen
blik de draad oppakt en zijn be
toog verder zet. 

Geyerstein's dynamiek"\s een sa
menraapsel van up to date clichés, 
die handig verweven worden tot 
een „parabel" waarbij het lot van 
de jonge fotografe en de oude 
schilder in een merkwaardige pa
rallel staan. 

Het verhaal boeit je ergens wel, 
maar je snapt dra dat het hier 
meer te maken heeft met Her
mans' vakmanschap. En wat hij 
juist bedoelt heeft niet het impact 
van zijn omvangrijkere werken zo
dat je het boekje dichtslaat met 
een gevoel van leegte, dus zonder 
dynamiek... 
— Willem Frederik Hermans „Geyerstein's 
dynamiek', Amsterdam 1982. 17.50 fl. 

Niet alle boeken bij Walter Soet
houdt uitgegeven zijn van het kali
ber van Noël Nobels, verre van. 
Zo verscheen in de essay-reeks 
dit boekje van Willem Roggeman, 
niet zo dadelijk een echt essay te 
noemen, maar wel een belangrijke 
toelichting over een aantal heden
daagse plastische kunstenaars die 
tot de Vlaamse top-tien behoren. 
Naast zijn gesprekken met schrij
vers gebundeld in de reeks „Be
roepsgeheim", brengt Roggeman 
nu ook gesprekken met beelden
de kunstenaars die met kennis van 
zaken benaderd worden en zich 
aldus over hun oeuvre uitspreken. 
Zulke boeken zijn helaas zeld
zaam. Meer nog dan schrijvers, 
stripauteurs, en filmrealizators blij
ven beeldende kunstenaars in de 
kou staan als het op kritisch oor
delend werk aankomt. „Atelier" 
vult wel degelijk een leemte aan, 
en we hopen maar dat dit initiatief 
zal worden voortgezet. 

Willem M. Roggeman: Atelier, gesprek
ken met Jan Burssens. Jan Cox, Paul van 
Hoeydonck en Pol Mara. 
Uitgever W. Soethoudt. Antwerpen, 1982, 
315 fr. 

En om te besluiten even vermel
den dat „Klaaglied om Agnes"aan 
zijn 18de druk is. Naar Vlaamse 
normen ongetwijfeld een bestsel
ler, die het verdient ook, want na 
31 jaar heeft dit werk niets inge
boet aan vlotheid en sentimentele 
o* ontroerende waarde. 
Het is met mijn geprefereerde 
Gijsen, maar het is sedert lang een 
klassiek werk uit de Vlaamse bel-
letrie, dat wel. 
— Marnix Gijsen, „Klaaglied om Agnes", 
Nijgh en Van Ditmar, 's Gravenhage. 1982 

Ko Th urn 
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Een korte douche 
reinigt net zo goed als 
een uitgebreid bad... 
en brengt u in topvorm 

>"^ 

energie 
Breng energie op om energie te besparen! 

Snellaert-prijs 1982 voor dr. Jan Brans 

De dr. Ferd. Snellaert-prijs 1982 
van de Vereniging van Vlaams-
Nationale Auteurs (VVNA) werd 
toegekend aan dr. Jan Brans, voor 
zijn volledig werk waarin zowel 
politieke als geschiedkundige en 
kunst-historische onderwerpen op 
een uiterst degelijke wijze werden 
behandeld. 
De jury was samengesteld uit 

Dries Bogaert (voorzitter), Willy 
Cobbaut (sekretaris), Clem de 
Ridder, Juliaan Haest, Yvo Pee-
ters, Erik Verstraete en Jos Vinks 
(leden). 
De hulde aan de laureaat heeft 
plaats tijdens de Algemene Leden
vergadering van de vereniging te 
Antwerpen op zaterdag 27 no
vember e.k. (meegedeeld) 

i Breng energie op 
om energie te besparen! 

Het volstaat niet uw Er zijn nog veel an-
gordijnen goed te hangen, dere manieren om ener-
geen lege kamers te gie te besparen 
verwarmen ot rolluiken te Wil u weten welke ? Niets is 
laten installeren I eenvoudiger I 

Vraag onze brochures: 

BON 
Ze zijn gratis en worden u 

toegezonden als u schrijlt naar 

Minister E Knoops 
Staatssecretaris voor Energie 
Handelsstraat. 123 
1040 BRUSSEL 

Naam 

Adres 

energie 
Staatssekretariacrt voor Energie 

dienst voor Energiebehoud. 
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Vlaamse pulp is geen verloren proza (5) 

m Kritisch bekeken 

Kapitein Ricardo, 
populair van Antwerpen 
tot Luik... 

• ^ 

Gustave Georges Van Loo, 
die woonde aan de Nellie 
Melbalaan te Anderlecht, 

-was mogelijk wel de meest 
populaire van onze na-oor-
logse „volksschrijvers". De 
periode die onmiddellijk 
volgde op de „bevrijding" 
luidde voor het uitgeversbe
drijf gouden jaren in, met 
een overvloed aan allerlei 
publikaties: kranten, jeugd-
en stripbladen, weekbladen 
van alle soort en slag en 
natuurlijk ook de onvermij
delijke kleine lektuurfasci-
cules die een tendens her
namen in de jaren dertig 
gestart door Hans, Ivanov 
en de Goede Pers. Wat er na 

de oorlog allemaal versche
nen is blijft onvoorstelbaar, 
maar temidden die over
vloed bleek Kapitein Ricar
do de man die de hoofdvo-
gel afschoot en populair 
was van Luik tot Antwer
pen. 

Toen wij hem leerden ken
nen was zijn gezondheids
toestand reeds zorgwek
kend. Hij leed niet alleen aan 
een kronische bronchitis 
maar werd bovendien ver
zorgd voor keelkanker. Op 
66-jarige leeftijd werkte hij 
nog ijverig voort hoewel het 
reeds lang geen kreatief 
werk meer was„ 

r ^ 

"Een kamer zonder boeken 
is als een lichaam zonder ziel' 

Maiy Coyle Chase 

De KB wenst u 
vele aangename speururen 

op de Boekenbeurs 
voor Vlaanderen. 

Antwerpen - Bouwcentrum 

V 
KREDIETBANK 

Service begint by het betere onthaal 

Gustave Georges Van Loo werd 
op 18 juli 1909 te Scherpenheuvel 
geboren. Bij het uitbreken van 
W.O.I. week hij met zijn ouders uit 
naar Amersfoort in Nederland. 
Toen hij 12 was keerde hij weer 
naar België. Hij liep toen naar de 
gemeenteschool te Schaarbeek 
waar hij onderwijs In het Frans 
genoot. Zijn vader hield eraan dat 
hij nadien de normaalschool Karel 
Buis te Brussel zou volgen en 
onderwijzer zou worden. In die 
jaren las de jonge Gustave alles 
wat hij te pakken kreeg: de klas
sieken maar ook politieromans, 
fantastische verhalen, avonturen
romans, enz. Uit die tijd dateert 
volgens Van Loo zijn drang om 

' zelf schrijver te worden. 

Nachtschrijver» 

Onderwijzer zou hij echter niet 
worden. In 1946 vinden we hem 
weer als dienstdoende officier bij 
de politie, en hier is het dat de „lit
teraire" carrière begint! 
„M/yn kollega's mochten me graag 
omdat ik hen verving voor nacht
dienst en zij naar huis konden 
gaan. Die nachten bracht ik door 
met het schrijven van avonturen
verhalen; ik gebruikte daarvoor de 
keerzijde van blanco proces-ver
balen", aldus Van Loo. Zijn grote 
populaire held was „Victor Vin
cent", een reeks begonnen bij 
drukker-uitgever Bracke te Zele. 
De juiste gang van zaken is mo
menteel nog moeilijk te achterha
len, omdat men daarvoor ten min
ste een komplete serie zou moe
ten bezitten. Vermoedelijk Is er 
echter een breuk gekomen tussen 
Van Loo — die het pseudoniem 
Kapitein Ricardo gebruikte en niet 
toevallig zijn zoon Richard noem
de — en zijn uitgever. Deze laat
ste poogde wel de zaak te redden 
onder de doorzichtige naam „Kapi
tein Domingo", een alter ego, of 
beter gezegd, een vage kopie van 
Kapitein Ricardo, maar het kan 
ook dat het net omgekeerd Is 
gegaan. Hoe dan ook na zo'n 100 
of 150 nummers, begint Van Loo 
in de jaren vijftig zijn verhalen zelf 
uit te geven na eerst een tijdje te 
zijn verschenen bij G. D'Hondt & 
De Grave. Je had dan de reeks 
met rode band, waarin je elk soort 
avontuur kon weervinden: jungle-
verhalen, western, mantel en de
gen, detektive, oorlog, etc. De 
reeks met blauwe band was dan 
voorbehouden aan de exploten 
van Victor Vincent, een jongeling 
van 16 die vluchtte voor de bezet
ter en zich in Engeland bij de RAF 
liet inlijven. Hier maakte hij kennis 
met Jim Morrison en diens echt
genote Jenny, alsook met de rood-
huid Vliegende Valk. „Onze helden 
werden aldus V, Jand V genoemd 
in het Engels", beweerde Van Loo 
zonder verpinken, wat uiteraard 
niet klopte vermits Vliegende Valk 
(een beschaafde indiaan volgens 
Van Loo) in het Engels „Flying 
Falcon" noemt met een F, maar om 
zo'n pietluttige details gaf onze 
Brusselaar niet.. 

„Damned!" 
Kapitein Ricardo en Victor Vin
cent groeiden beiden uit tot een 
ware instelling waarvan vele oud-
lezers zich de niet altijd zuivere 

maar wel kernachtige taal van de 
auteur herinneren. „Heil and devil", 
loeide Jim Morrison die zijn vijan
den telkens met mokerslagen 
neerbllksemde. In het Frans — 
want de reeksen verschenen In de 
beide landstalen — was dat loeien 
onvermijdelijk „Il beugla...". 

De laatste 
pulpauteur... 
In totaal werden naar schatting 
zo'n driehonderd deeltjes ge
schreven, die zeker tot driemaal 
toe werden herdrukt telkens met 
licht gewijzigde presentatie. Voor
al de schoolgaande jeugd was 
verlekkerd op Victor Vincent. Zo 
ontstonden ook Ricardo-vrien-
denklubs waar men zich Ricardo-
briefpapier en dito borstspeWen 
kon aanschaffen, als het ware een 
herhaling tien tot twintig jaar later 
van hetgeen Sacha Ivanov reeds 
gelukt was in de jaren dertig. De 
kleurrijke kaftjes — nadien werd 
het allemaal soberder — uit de 
beginperiode werden getekend 
door stripauteur Fred Funcken, 
nadien door stripauteur Valentin 
en op het einde waarschijnlijk 
door Van Loo zelf. Er gaat in het 
Brusselse ook een verhaal rond 
dat moet doen geloven dat op het 
einde van zijn carrière Van Loo al
les, maar dan ook alles zelf deed; 
niet alleen het schrijven, maar ook 
het zetten, het drukken en het 
nieten, tot en met de distributie! 
Maar ja, zo kweekt men mytes en 
we weten hoe ver die ons ge
bracht hebben, b.v. in het geval 
van een John Flanders... 

Buiten zijn eigen produktie heeft 
Van Loo daarbuiten weinig gepu

bliceerd. Wel kennen wij van zijn 
hand twee Vlaamse Filmpjes 
vyaarbij zijn krasse taal en beperk
te woordenschat door de vrome 
monniken van Averbode werden 
gezuiverd. Het was vooral door 
zijn vlotte pen en zijn ongebreidel
de fantasie dat Ricardo sukses 
kende bij de gemakkelijkste lagen 
van het lezerspubliek. Buiten „Vic
tor Vincent" en „Kapitein Ricardo 
vertelt" gaf hij immers ook avontu
renromans en zijn „Ricardo's Lief
deromans" uit. Ditmaal geen fasci
cules maar wel boekjes van 128 
pagina's. Ricardo schreef er wel 
een honderd titels van, die telkens 
weer herdrukt werden. 
In december 1973 ging Van Loo 
het wat kalmer doen. De tijd van 
Vincent was voorbij, weggevaagd 
zoals vele andere papieren helden 
die de plaats moeten ruimen voor 
James Bond en moderne kracht
patsers. Bovendien leed hij fel van 
zijn kankergezwel aan de keel (hij 
sprak met rasperige stem) en de 
langdurige nasleep van de ziekte 
had zoniet zijn werklust geknakt 
dan toch zijn aktiviteiten getem
perd. Hij maakte nog vertalingen 
van strips om aan de kost te 
geraken en overleed dan op 5 
november 1975, kort na onze ken
nismaking. Met hem verdween 
werkelijk de laatste van de Mohi
kanen, de laatste van de Vlaamse 
populaire pulpauteürs. 

Ko Thurn 

Volgende aflevering: 

Lod Lavki 
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Kritisch bekeken Mi 19 

Dr. historicus Nikolaas Maddens: 

„Het artikel van Ko Thurn in 
„Wij" van 7 oktober jl. over Sa-
cha Ivanov deed me veel ge
noegen omdat het bij mij de 
herinnering oproept aan de veel 
gelukzalige uren die ik tijdens 
de oorlogsjaren met de lezing 
van Ivanov's Verteluurtjes door
bracht" 

Zo begint dhr. Maddens zijn 
lezersbrief aan de redaktie. Dhr. 
Nikolaas Maddens is dr. histori
cus en werkleider aan het rijks
archief te Kortrijk. Hier volgt 
zijn verhaal dat ook een aantal 
aanvullingen en rechtzettingen 
— waarvoor onze dank! — be
vat 

Ik was een vurige Ivanovrak-
ker, d.v/z. lid van een Ivanovklub, 
droeg fier het Ivanovkenteken en 
stuurde af en toe een gedicht 
naar Sacha Ivanov. De beste 
gedichten werden gepubliceerd, 
maar verder dan een paar eervol
le vernfieldingen heb ik het nooit 
gebracht Toch maakten die ver
meldingen mij wekenlang fier en 
gelukkig. De leuze van de Iva
novklub was, naast het door Ko 
Thurn geciteerde „Alle rakkers 
zijn makkers", ook vooral „Hou 
ende trou". 

Sacha Ivanov was in onze 
ogen een geheimzinnig, hoog 
verheven, maar toch vaderlijk 
personage. Over de Identiteit van 
Sacha Ivanov stelden we ons 
allerlei vragen, maar nooit heb
ben we vermoed dat het een 
vrouw was. Misschien zou de 
ontdekking van dat geheim wel 
een ontnuchtering betekend 
hebben. In ons dorp werd de 
Ivanovklub door de klerus met 
een scheef oog bekeken omdat 
hij buiten het kader van de kato-
lieke verenigingen opereerde. 
Op school gingen de „Ivanovjes" 
niet door voor de kleale jeugdlek-
tuur. God kwam er immers te 
weinig in aan bod. De hoofdre
den voor deze antipatie vanwege 
kerk en school was misschien 
wel de konkurrentie die de „Iva
novjes" de Vlaamsche Filmpjes 
en het weekblad Zonneland, bei
de van De Goede Pers Averlx)-
de, aandeden. De Zonnelandklub 
genoot wel de aktleve steun van 
klerus en schooldirektie. Ter
loops gezegd, het geïllustreerde 
jeugdblad Bravo had bepaald 
een slechte naam. 

Mag ik aan het mooie artikel in 
„Wij" enkele zaken toevoegen? 

Ko Thurn schijnt te suggere
ren dat de Ivanov's Detective 
Romans en de ivanov's Kleine 
Romans — beide voor ons, kin
deren, verboden lektuur — eerst 
na de Bevrijding zijn beginnen te 
verschijnen. Ivanov's Kleine Ro
mans, die bestemd waren voor 
„de ouders en grootere broers 
en zusters" van de rakkers, be
gonnen in 1936, gelijktijdig met 
de Ivanov's Verteluurtjes te lo
pen. Waar de Verteluurtjes ons 
wekelijks, de donderdag, verblijd
den, moesten de lezers van de 
Kleine Romans telkens veertien 
dagen wachten. 

Wel telden die boekjes dubbel 

Herinneringen van een „Rakker" 

aan Ivanov's Verteluurties 
zoveel bladzijden als de Vertel
uurtjes, nl. 64. In 1938 kwamen 
de Detective Romans op de 
markt Zij verschenen eveneens 
om de veertien dagen, maar wis
selden af met de Kleine Romans. 
Ook die boekjes telden 64 blad
zijden. Over de verdere lotgeval
len van beide reeksen is me 
weinig bekend. Ze interesseer
den me trouwens maar matig; 
Ivanov's Verteluurtjes des te 
meer. 

In zijn artikel schrijft Ko Thurn 
dat Sacha Ivanov op 31 juli 1943 
overleed en dat zij in haar testa
ment gevraagd had haar overlij
den geheim te houden. Deze 
mededeling is een antwoord op 
de vraag die ik me al sinds de zo
mer van 1943 gesteld heb: Waar
om is de naam van Sacha Ivanov 
vrij plotseling verdwenen uit het 
door haar in oktober 1942 ge
stichte, wekelijkse Ons Rakkers
blad? Dat Ons Rakkersblad was 
in feite een voortzetting van de 
Verteluurtjes, maar vergezeld 
van tekeningen, stripverhalen 
(o.m. de spannende Avontuurlij
ke reis van Bolleke en Nonkel 
Krispijn), gezelschapsspelletjes, 
knutselrubriekjes e.d. 

Zoals ze dat al in de Verteluur
tjes gedaan had, richtte Sacha 
Ivanov in Ons Rakkersblad elke 
week een brief aan haar rakkers. 
Haar hooggestemd proza kwam 
altijd neer op een oproep om 
Ons Rakkersblad zo veel moge
lijk te propageren en zodoende 
mee te werken aan de versprei
ding van goede jeugdlektuur in 
Vlaanderen. 

Afscheid-
In nr. 31 van Ons Rakkersblad 

(6 mei 1943) deelde Sacha Iva
nov aan haar rakkers mee dat ze 
sinds drie weken in de kliniek lag 
en dat haar toestand ernstig was. 
En in nr. 32 (13 mei 1943) lazen 
we met grote ontsteltenis :„Van
op mijn lijdensbed in de kliniek 
neem ik afscheid van U, mis
schien voor langen tijd." Zonder 
hoop liet Ivanov ons niet want zij 
schreef «M/erder nog: „Wellicht 
komt vroeger dan ik nu durf 
hopen de dag waarop ik weer in 
staat zal zijn elke week een ver-
teluurtje met uw geliefde helden 
voor Ü te schrijven". Die afleve
ring van Ons Rakkersblad be
vatte nr. 361 van de Ivanov's 
Verteluurtjes. Dat was (voorlo
pig) het laatste. Nog een week la
ter (Ons Rakkersblad nr. 33 van 
20 mei 1943) kwam een zekere 
Antoon Mortier aan het woord. 
Hij deed een oproep om verder 
te „werven en propageren" vol
gens de vurige wens van „onze 
geliefden schrijver" die zwaar 
ziek was. Die A. Mortier had al 
aan Ons Rakkersblad meege
werkt o.m. met het vervolgver
haal Kiki's avonturen. Uit het 
dagboek van een dashond. 
Maar voor de rest was hij voor 
ons een groot vraagteken Dank 
zij het artikel van „Wij" weten we 
nu dat hij de schoonzoon was 
van Sacha Ivanov Na nr 33 kre
gen we mets meer te horen over 

Sacha Ivanov. Anton Mortier 
schreef als hoofdredakteur elke 
week zijn „brief aan alle Rakkers 
in Vlaanderen", maar repte met 
geen woord meer over Sacha 
Ivanov. Ook haar overiijdensda-
tum — 31 juli 1943 — ging onge
merkt voorbij. Ons Rakkersblad 
veranderde van geest Het werd 
veel Vlaamsgezinder en idealisti
scher van opzet Het spiegelde 
ons een ideale, lichamelijk en 
moreel gave jeugd voor, die 
voortdurend op trektocht was 
door het mooie Vlaanderen of bij 
de boer art)eidsdienst ging ver
richten en intussen natuuriijk ijve
rig Ons Rakkersblad las en ver
spreidde. De talrijke tekeningen 
en foto's van blonde, erg Ger
maans uitziende, jongens en 
meisjes, pasten in hetzelfde ka
der. Die nieuwe toon viel ons wel 
op, maar we stoorden ons daar 
niet aan. Hij sloot trouwens hele
maal aan bij de tijdsgeest Wel 
werden we geïrriteerd door het 
feit dat de hoofdbrok van Ons 
Rakkersblad, nl. de Ivanov's Ver
teluurtjes, met de ons vertrouw
de helden, vervangen was door 
andere verhalen met telkens an
dere figuren en waarschijnlijk 
ook geschreven door verschil
lende auteurs. Ik kon niet wennen 
aan die nieuwe verhalen en las ze 
op den duur niet meer. Mijn 
verdriet over het onzeker lot van 
Sacha Ivanov en. de nieuwe 
hoofdinhoud van Óns Rakkers
blad deed mij min of meer ver
vreemden van dat jeugdblad dat 
overigens vanaf nr. 55 van 21 ok
tober 1943 door de nijjjende pa
pierschaarste gehalveerd werd. 
Toch bleef ik het weekblad ko
pen om een volledige reeks te 
hebben en in de hoop iets over 
onze geliefde Ivanov te verne
men. 

„Wij" citeert verkeeriijk nr. 63 
van 16 december 1943 als laat
ste aflevering van Ons Rakkers
blad. Heel onverwacht en totaal 
onaangekondigd verdween het 
blad na nr. 68 van 20 januari 
1944. 

Hoog peil... 
Na 14 dagen stilte lag op 3 fe

bruari 1944 plotseling nr. 1 van 
De Rakker in de dagbladwinkel. 
Het nieuwe weekblad verschilde 
in veel opzichten van Ons Rak
kersblad, o.m. doordat het kleiner 

van formaat was, geen hoofdver-
haal meer bevatte en veel beter 
geïllustreerd was. Van de papier
schaarste was geen spoor meer 
te bespeuren. Het blad telde 
16 bladzijden en was op relatief 
degelijk papier gedrukt zodat de 
tekeningen en foto's veel beter 
tot hun recht kwamen. Men kan 
het alle verhoudingen in acht 
genomen, vergelijken met onze 
huidige jeugdbladen. Het blad 
stond op een (misschien iets te) 
hoog peil, dank zij enkele goede 
medewerkers. Onder de gele-
genheidsmedewerkers trof men 
Albe, Felix en Lia Timmermans, 
Fred Engelen, Kapitein Zelden-
thuis en Pol Jacquemyns aan. De 
tekeningen waren zeer verzorgd. 
Regelmatig werden er tekenin
gen van Tonet Timmermans op
genomen. Willy Vandersteen 
heeft hier wellicht zijn debuut 
gemaakt Wekelijks bezorgde hij 
vier tekeningen met de leuke 
avonturen van Bert de lustige 
trekker Met het vroegere Rak
kersblad had De Rakker trou
wens de Vlaamse trekkersgeest 
gemeen. De „Opperrakker" nam 
ook het blijkbaar wat in onbruik 
geraakte systeem van de lokale 
rakkersklubs over als middel om 
het blad te verspreiden. Er wer
den nieuwe klubs opgericht 
maar blijkbaar sloten ook veel 
nog bestaande klubs eenvoudig 
weer aan. 

Nam men de vroegere idealen, 
terminologie en kluborganizatie 
over, toch was De Rakker for
meel geen voortzetting van Ons 
Rakkersblad. De hoofdredakteur 
was een zekere J. Contryn. Maar 
wie nader toekeek zag dat zowel 
Ons Rakkersblad als De Rakker 
uitgegeven werd door Edito in 
Brussel. Of wij dit toen opge
merkt hebben, weten we niet 
meer. In elk geval voelden we dat 
het nieuwe tijdschrift nauw aan
sloot bij het vorige. Groot was 
dan ook onze verbazing en ont
steltenis toen de „Opperrakker" 
in antwoord op een vraag van 
een lezer in nr. 17 van 28 juni 
1944 zeer lakonisch meedeelde 
dat Sacha sinds enkele maanden 
overleden was. 

Zonder twijfel onder invloed 
van de ooriogsomstandigheden 
begon De Rakker na 15 mei 
1944 met grote tussenpozen te 

Sacha Ivanov 

verschijnen. Nr. 21 sloot de reeks 
af. Het dateerde van 28 augustus 
1944. Met de Bevrijding die heel 
kort daarop volgde, verdween 
het blad. 

Per auto door 
Vlaanderen-

In oktober 1945 doken de Iva
nov's Verteluurtjes weer op. Het 
ging evenwel om herdrukken van 
de eerste 77 nummers. Wel her
vatte het klubleven. In de weke
lijkse rubriek „Onze Brievenbus" 
knoopte Sacha zeer nadrukkelijk 
bij de aktiviteiten van de vroege
re Ivanovleden en Ivanovklubs 
aan. De werving van nieuwe le
den en oprichting van nieuwe 
klubs werden groots opgevat 
o.m. met een propaganda-auto 
die de Vlaamse steden en dor
pen aandeed. In april 1947 tracht
te Ivanov weer aan te sluiten bij 
het vroegere Ons Rakkersblad 
en lanceerde Ivanov's Rakkers
vriend. Meteen stelde Ivanov een 
einde aan de heruitgave van de 
oude Ivanov's Verteluurtjes en 
begon in Ivanov's Rakkers
vriend een nieuwe reeks Vertel
uurtjes, nu Ivanov's Nieuwe Ver
teluurtjes genoemd. Het eerste 
Nieuwe Verteluurtje droeg 
nr. 362 en sloot dus aan bij Ver
teluurtje nr. 361 van 31 mei 1943. 
Ook de oude helden verschenen 
weer, terwijl de vroegere ver
haaltrant weinig gewijzigd was. 
Kortom we vonden de oude Iva-
novjessfeer weer terug. Ivanov's 
Rakkersvriend hield het maar 
vier nummers uit (en niet acht 
zoals Ko Thunn schrijfO. Vanaf 
22 april 1947 verschenen de Iva
nov's Nieuwe Verteluurtjes 
weer afzonderlijk. De reeks werd 
ingezet met nr. 366. Het laatste 
nummer in ons bezit draagt 
nr. 428 en dateert van 26 augus
tus 1948. Toen waren we enkele 
jaren op het kollege en geraak
ten we minder en minder be
geesterd door de heldendaden 
van de Ivanovfiguren. Wel bleven 
we ons afvragen hoe heel de 
Ivanovhistorie nu meen stak. 
Onze nieuwsgierigheid werd nog 
sterker geprikkeld door de uitleg 
die Sacha Ivanov daarover in 
nr. 370 van 19 juni 1947 gaf. Iva
nov schreef nl. dat hij (zij) in het 
jaar 1942 (sic) „door de ooriogs
omstandigheden aan het ziekbed 
gekluisterd werd en onmogelijk 
nog schrijven kon" Na de ooriog 
zo t)erichtte Sacha Ivanov verder 
„heb ik de eerste nummers van 
Ivanov's Verteluurtjes laten her
drukken... Doch op herhaald aan
dringen van mijn duizenden le
zers t>en ik herbegonnen met 
Nieuwe Verteluurtjes te schrij
ven en de roemrijke serie van 
vóór de ooriog verder te zetten..." 
In die bnef aan zijn rakkers, waar
in duidelijk enkele nauwkeurighe
den staken, werd met geen 
woord gerept over Ons Rak
kersblad en De Rakker en over 
de lotgevallen van de ware Sa
cha Ivanov. De ware toedracht 
van zaken komt vele jaren later 
aan het licht dank zij „Wij". Dank 
U daarvoor. 

N. MADDENS 
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Drie klassen te sterk 
WIJ voorspelden het bij het begin 
van het basketbalseizoen er zou 
een mirakel moeten gebeuren om 
het kampioenschap enige span
kracht te bezorgen Sunair Oost
ende, drie klassen sterker dan de 
konkurrentie, kan normaal met van 
een derde opeenvolgende kam
pioenstitel vi/orden gehouden De 
kustploeg beschikt zowel kwanti
tatief als kwalitatief over de sterk
ste spelerskern Twee Belgische 
Amerikanen (Heath en Browne) 
een Amerikaanse Belg (Reul) en 
de beste Belgische speler (Rik 
Samaey) In de gegeven omstan
digheden — het terugschroeven 
van het aantal Amerikanen tot een 
per ploeg — kan er van strijd nog 
amper sprake zip Oostende over
heerst het Belgisch basketbal op 

een schadelijke wijze Schadelijk 
voor de anderen (die in feite totaal 
kansloos zijn) en schadelijk voor 
zichzelf 
Want het kan komisch klinken 
Oostende is de grootste gedu
peerde van de nieuwe bondsver
ordening De ploeg van de lepe 
Van Moerkerke had haar doelen 
nauwkeurig uitgezet Eerst België 
veroveren en daarna de Europese 
top bestormen Het eerste opzet 
werd alvast verwezenlijkt het 
tweede is onbereikbaar gewor
den Oostende had immers graag 
nog een derde Amerikaan aange
trokken om met enige kans op 
sukses in de Europese bekerkom
petitie te kunnen treden De bond 
heeft daar dus een stokje voor 
gestoken Oostende bezit nu een 

Toch een 
groot kampioen 
Het is geen geheim dat onze 
belangstelling voor de autosport 
zacht uitgedrukt „beperkt" is. Het 
razende geronk van de motoren, 
de duizelingwekkende snelhe
den, de sekondenstrijd en de 
geregeld terugkerende ongeluk
ken: wij kunnen er ons maar 
moeilijk mee verzoenen. 
Dit belet ons evenwel niet te 
erkennen dat er wel degelijk een 
publiek — hoe uiteenlopend mo
tieven voor de belangstelling 
ook mogen zijn — bestaat voor 
deze sport 
Bovendien hebben de destijds 
door de televisie uitgezonden 
„Superstars' ons geleerd dat pi
loten doorgaans over een betere 
fysiek beschikken dan de onom
streden kampioenen uit andere 
sporttakken aan wiens lichame
lijke en mentale kapaciteiten 
nooit werd getwijfeld Zodus-
Bijgevolg past het dat we, in 
navolging van Jaak Beuckelaers 
van „Het Nieuwsblad", even in
gaan op de ongewone prestatie 
die Jacky Ickx in de loop van de 
voorbije maanden leverde. De 
37-jarige Ickx werd op het einde 
van het seizoen '82 voor het 
eerst tot „wereldkampioen uit
houding" gekroond. Hij zegevier
de m Le Mans (voor de zesde 
keer overigens), Fuji, Spa en 
Brands Hatch. Het is eigenlijk 
ongelooflijk dat de man die eind 
7 9 aankondigde met de automo-
bielsport te zullen kappen, nog 
dergelijke krachttoer kon verwe
zenlijken. Jacky Icxk is inder
daad een kampioen van groot 
formaat. Zijn veelzijdigheid is 
spreekwoordelijk geworden. In 
zijn twintig jaar lange loopbaan 
behaalde hij acht overwinningen 
in Formule 1-race, hij zegevierde 
zesendertig keer in „uithouding", 
hij werd Europees kampioen in 
Formule II en hij was ooit win
naar van de Can Am. 
Het is geweten dat overwinnin
gen in de autosport nooit het 
werk zijn van één man. Het sa
menspel van mecaniciens, inge
nieurs, management en piloot is 
bepalend voor het resultaat. Ickx, 

een welstellend burger die aan 
de autosport alles te danken 
heeft, was zich daarvan altijd 
terdege bewust. Met de jaren is 
hi| nog meer bescheiden gewor
den, is hij nog sterker gaan relati
veren. In dit opzicht is hij in dit 
milieu vol glans en glitter een 
verblijdende uitzondering. Maar 
de sportieve prestaties van 
Jacky Ickx verdienen toch de 
grootste aandacht. Hij is nog 
altijd bestand tegen de stress 
van grote races Hij weet maar al 
te goed welke financiële belan
gen er telkens opnieuw op het 
spel staan en toch houdt hij 
zichzelf en zijn machine telkens 
opnieuw met meesterschap on
der kontrole Want ook daaraan 
mag bij deze herinnerd worden 
Ickx was van jongsaf aan een 
„veilige" piloot, een man die de ri
sico's schuwde, een sportman 
wiens verstand en beheersing 
nooit verraden werden door zijn 
temperament 

Het heet dat Ickx er ook volgend 
seizoen nog wil tegenaan gaan 
Hij is wellicht de enige die onze 
belangstelling zal kunnen wek
ken voor het automobielbedrijf. 
Al was het maar om te zien hoe 
lang hij het nog zal kunnen „uit
houden' tegen de jongeren die 
zich toch moeten ergeren aan het 
meesterschap van „de oude man 
aan het stuur". 

ploeg die (veel) te sterk is voor 
België en (veel) te zwak is voor 
Europa Het publiek dat in de 
voorbije seizoenen almaar talrijker 
werd in de stedelijke sporthal ziet 
blijkbaar ook geen toekomst meer 
in de nieuwe situatie De groei van 
Sunair werd tot stilstand gebracht 
en aan een veertiendaagse de
monstratie van groot overwicht 
tegen te zwakke tegenstanders 
heeft niemand nog een bood
schap De jongste topwed
strijd (V tegen Racing Mechelen 
illustreerde dit overduidelijk 

De vraag mag dan ook worden ge
steld waar het met Oostende naar 
toe moef Hoe zal boss Van 
Moerkerke reageren op de half
lange termijn "^ Zal hij bereid zijn 
nog geld in zijn ploeg te pompen 
indien de publieke belangstelling 
verder terugvalt Het publicitaire 
effekt (Sunair) van zijn basketfor
matie moet toch ver uitgewerkt 
zijn"^ 

En wat indien de nuchtere zaken
man er inderdaad genoeg (o a van 
de „eeuwige" geschillen met de 
basketbalbond) van krijgt'^ In de 
huidige raad van beheer van de 
klub zetelen eigenlijk alleen maar 
mensen uit het bedrijf van de 
voorzitter Er schijnt zelfs geen 
mogelijkheid te bestaan voor een 
„andere", een meer „sobere" aan
pak van de basketbalaktiviteit in 
de kuststad We hopen maar dat 
de supporters van Sunair met op 

hun beurt zullen moeten ondervin
den hoe „gevaarlijk" het wel is het 
lot van een klub in de handen te 
leggen van een „captain of in
dustry", van een „decisionmaker" 
zoals de Amerikanen dat zo graag 

zeggen Het zou erg zijn indien 
onze basketbalsport zichzelf zou 
onthoofden met reglementen die 
gestemd werden zonder dat enig 
voorafgaandelijk denkwerk werd 
verricht 

Bekervoetbal niet aantrekkelijk 
Het Belgische bekervoetbal is wei
nig aantrekkelijk De verrassingen 
zijn te zeldzaam om de massa 
echt te kunnen boeien Vorige 
zondag werden op Eendracht 
Aalst na, al de twéedeklasseklubs 
uitgeschakeld Daarmee werd nog 
maar eens bewezen hoe groot de 
afstand tussen de hoogste twee 
afdelingen van ons voetbal wel is 

De klubs die momenteel in onze 
tweede afdeling zijn vastgeroest 
— en dat zijn er heel wat — 
beleven moeilijke tijden Zij lokken 
weinig volk maar moeten hun 
voetballers toch aanzienlijk meer 
betalen dan klubs uit de derde 
klasse bij voorbeeld Zij bevinden 
zich in een situatie die weinig 
p>erspektieven biedt Bovendien 
wordt het almaar duidelijker hoe 
groot de macht van de eersteklas-
seklubs wel is In de achtste finales 
van de beker van België zullen zij 
met vijftien vertegenwoordigd zijn 

Niet enkel omdat zij zoveel beter 
voetballen dan de anderen Wel 
omdat ZIJ de oorspronkelijke be
kerformule gewoon de nek om
draaien Indien zij op verplaatsing 
moeten naar een lager gekwoteer-
de ploeg, proberen zij onverander
lijk — en meestal zelf met sukses 
— het thuisvoordeel te „kopen" 

Inzonder de topklubs tonen zich 
op dit vlak biezonder bedreven, 
Anderlecht bij voorbeeld legde vo-
nge week ruim een miljoen op 
tafel om Racing Mechelen te over
halen naar het Astridpark te ko

men De in geldnood verkerende 
kleinere klubs kiezen in de gege
ven omstandigheden altijd voor de 
financieel veiligste oplossing Het 
sportieve avontuur wordt daar
voor opgeofferd Het is jammer en 
betreurenswaardig dat de voetbal
bond laat betijen Zij denkt nog 
uitsluitend in bankbiljetten In En
geland IS de beker juist razend 
populair omdat er in nagenoeg 
elke ronde een aantal topklassers 
worden uitgeschakeld Zelfs Liver
pool en Tottenham beven wan
neer het lot hun een uitwedstrijd 
bij een tweede- of derdeklasse-
klub oplegt En van ruilen kan op 
de eilanden geen sprake zijn De 
FA die duidelijk meer bekommerd 
IS om de toeschouwers dan de 
KBVB, verbiedt de verkoop van 
het thuisvoordeel Het avontuurlij
ke karakter van het bekervoetbal 
mag niet worden aangetast 

Een avontuur is voetbal ook al 
lang niet meer voor het Brusselse 
RWDM De tweede klub uit de 
hoofdstad wordt door het publiek 
op de onwaarschijnlijkste manier 
in de steek gelaten Haar bestuur
ders weten dan ook niet meer van 
welk hout planken zagen Zondag 
kwamen er „misschien" tweedui
zend toeschouwers naar de 
match tegen Sporting Hasselt kij
ken Verdeel de ontvangsten en 
trek er de organizatiekosten af en 
je begrijpt zo dat voorzitter L'Eclu-
se veel te kort kwam om de 
winstpremie te kunnen uitbetalen 

Over korte tijd zal wellicht blijken 
dat de fusie tussen het volkse 
Danng en het financieel totaal ver
loederde Racing White slechts 
kortstondig de problemen heeft 
opgelost Na nog geen volle tien 
jaar later staat de fusieklub er 
financieel slechter voor dan het 
oude Danng terwijl van de poten
tiële topploeg van Racing White 
gewoon mets meer overblijft Het 
heet dat de voorzitter borg staat 
voor een schuld die hoger ligt dan 
vijftig miljoen En de klub ver
koopt nu toch al jaren systema
tisch al haar beste spelers (De 
Bree, Nielsen, Olsen, De Vneze, 
Dardenne, Boskamp ) zonder dat 
dit enige verbetenng brengt in de 
bestaande situatie Ook de ver
diensten van de spelers werden 
drastisch ingekrompen Van mati
gen over inleveren naar doodge
woon afgeven Profvoetbal is in 
Molenbeek voortaan uit den boze 
en men vraagt zich luidop af — 
spelers en supporters' — waar 
het over afzienbare tijd zal eindi
gen Is het overigens met ken
schetsend dat in een stad als 
Brussel blijkbaar maar plaats meer 
IS voor éen eersteklasseklub Het 
is nog met zolang geleden dat er in 
de hoofdstad in één seizoen een 
twintigtal derby's werden ge
speeld Anderlecht, Union, Danng, 
Racing White en Crossing ston
den toen op eikaars tenen En 
allen geloofden ze rotsvast dat ze 
aan de top zouden kunnen overle
ven 
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In Middelkerke sprak 
de stem van het volk... 
Door de SP te Middelkerke aangevallen als een van de „zeven fenomenen' van 
het Middelkerks gemeentebestuur is het voor li jsttrekker VU-volksvertegen-
woordiger Julien Desseyn een ware triomf geworden Ook de laaghartige 
CVP-aanval op het laatste moment heeft gewerkt als een boemerang CVP en 
SP zijn de grote verliezers en de partijen van de huidige koalitie boekten bei
den winst, zodat de bestaande toestand verder voortgezet word t 

Te Middelkeike waren 10619 inge
schreven kiezers 
666 kiezers namen met deel aan de 
stemmingen 
Aantal stembneven 
Blanco en ongeldig 

Geldige stembrieven 

Totaal 
kiescijfer 

Lqsten 

9933 
499 

9434 

Zetels 

CVP 2716(2850%) 7(-1) 
LI (ü)St Inspraak SP) 1111 (1150 %) 2 (-1) 
SVHV (Si v/h Volk VU) 30M (32 50 %) 8 (+1) 
6B (Gemielang PW) 2563 (2750%) 6 ( + 1) 

W I J bekomen dus opnieuw de burge
meester twee schepenen en het voor 
zitterschap van het O C M W Gemeen
tebelangen bekomen dne schepenze-
tels 
Onze verkozenen zijn Julien Desseyn 
(1781 voorkeurstemmen) Leon De-
wulf (1174) Andreas Inghelram (982) 
Frank Verlinde (717) Roland Vanher-
cke (633) Jozef Laleman (603) Roger 
Baeckelandt (593) en Irene Blontrock 
(568) 
Per deelgemeente komen wij aan vol
gend resultaat 
Middelkerke Vanhercke Verlinde 
Baeckelandt Inghelram 
Middelkerke en Wilskerke Desseyn 
Middelkerke eh Spermalie Laleman 
Leffinge Blontrock 
Lombardsijde Dewulf 

Westende is opnieuw niet recht 
streeks vertegenwoordigd maar heeft 
toch een beter resultaat geboekt dan 
tijdens de vonge gemeenteraadsver
kiezingen 

Voor gemeentesekretans-VU-volks-
vertegenwoordiger Julien Desseyn 
betekenen deze gemeenteraadsver
kiezingen het einde van zijn ambt als 
gemeentesekretans In 1976 behaaWe 
hij 1035 voorkeurstemmen maar h\ 
kon dan nog niet zetelen omdat hij nog 
opteerde voor het sekretariaatswerk 
op de gemeente Deze beslissing werd 
toen door de tjevolking dankbaar aan 
vaard maar na zijn verkiezing tot VU-
volksvertegenwoordiger voor Oosten
de-Veurne-Diksmuide kan dat met lan 
ger meer 
Een grote verrassing is ook het hoge 
aantal voorkeurstemmen die burge
meester Inghelram behaald heeft Wel 
licht als laatste nog aktieve oorlogsbur 
gemeester in Vlaanderen moet hij zijn 
stemmen zoeken bij zijn oude getrou 
wen die helaas van jaar tot jaar vermin
deren Als burgemeester Inghelram 
binnen enige tijd afscheid zal nemen 
van de aktieve politiek kan hij in gerust 
gemoed en in volle vertrouwen de vlag 
van het Vlaams-nationalisme overge
dragen aan de man die sedert jaren 
(achter de schermen) de werker en de 
strateeg was voor de V U te Middelker 
ke Julien Desseyn 

Abonnementenslag '82-
Top-20 

1 Enk Vandewalle Izegem (1) 
2 Anny Lenaerts Wilrijk (4) 
3 Paul Cresens Diest (2) 
4 VU-Wommelgem (3) 
5 Rik Haelterman, Denderwindeke (4) 

Jan Van Dooren St-Martens-Latem (4) 
7 Jan Caudron Aalst (7) 

Lieve Favoreel-Craeynest (7) 
9 Firmin De Blieck Neder-Overheembeek (9) 

Jozef Verhaeghe Oostende (9) 
11 vu-Essen ( - ) 
12 Willy Kuijpers Herent (11) 
13 Maunts Passchijn Meise (12) 

Georges Raes Ledegem (12) 
VU-Antwerpen-Stad (12) 

16 VU-Kruibeke (15) 
VU-Zedelgem (15) 

18 Hubert Keyaerts Moorsel-Tervuren (17) 
Eddy Sannen Mol ( —) 
Walter Van den Brande Desselgem ( —) 
VU-Brugge-Kern (17) 
VU-Burcht-Zwijndrecht (17) 
VU-Hofstade (17) 
VU-Kontich (17) 
VU-Nevele (17) 

'83 

294 
180 
144 
120 
108 
108 
96 
96 
84 
84 
72 
60 
48 
48 
48 
36 
36 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

W I J mogen ook de prachtige score met 
vergeten van schepen Lon Dewulf 
Zes jaar deed hij zijn best zes jaar 
stond hij in de bres voor iedereen Lon 
IS met de man van grote woorden hij is 
met de man van veel chi-chi en tralala 
maar hij is en blijft de eenvoud zelve 
de man van de daad steeds ten 
dienste van zijn kiezers De andere 
partijen hebben voor hem de beste 
kiespropaganda gemaakt die er be 
staat Ze hebben hem namelijk verwe
ten dat hij teveel heeft gedaan Teveel 
voor zijn mensen van Lombardsijde en 
voor de boeren in het biezonder 
Ook een goed punt voor onze enige 
vrouwelijke kandidaat op onze lijst 
Irene Blontrock die deze keer recht 
streeks verkozen werd en dus te 
Leffinge een vaste politieke waarde 
geworden is De grootste steun op 
onze lijst was apoteker Frank Verlinde 
die als onafhankelijke en voor de eer 
ste keer dat hij opkwam een pracht-
score behaalde Wij hopen hem weldra 
in de Volksumefamilie op te nemen 

Ook voor Jef Laleman gemeentese 
kretans te Spermalie was dit een eer 
ste proef die geweldig meegevallen is 

Jef gaat eind dit jaar met pensioen en 
kan dan eens vnjuit spreken in een ge
meenteraad 
De grote verliezer is de CVP Twee 
oud burgemeesters werden met meer 
herkozen Vooral de met verkiezing 
van lijstduwer Soetaert oud burge
meester van Westende kwam hard 
aan gezien zijn grootste tegenstander 
G6-schepen Bouve met klank herko
zen werd Ook de lijstduwer van lijst LI 
en de lijstduwer van de GB werden 
beiden met herkozen Verkiezingen 
houden toch altijd flink wat verrassin 
gen in 

Afdelingsnieuws 
Geboorten 
Ondertussen is schepen Roland Van 
hercke vader geworden van een flinke 
zoon Peter Onze beste wensen aan 
de fiere vader en aan de lieve Sonja 
Huwelijken 
Ons lid Ronny Hoornaert is voor enke
le weken in het huwelijk getreden Aan 
vader Maunts en de ganse familie 
onze beste gelukwensen 

Ook ons lid Frank Vandekerckhove is 
in het huwelijk getreden met Nele 
Mortier Nele is de dochter van Paul 
Mortier oud Boezingenaar en een van 
de eerste Volksuniepropagandisten in 
West Vlaanderen Aan beide families 
onze beste gelukwensen 

JLK. 

In het bootje 
Ietsje later maar daarom met 
minder van harte wensen wij 
veel geluk toe aan Leona Willems 
en Jaak Gillis Zij traden voor 
enkele dagen in het huwelijks 
bootje Leona is een van de vaste 
medewerksters van het Alge
meen Sekretanaat te Brussel en 
wekelijks administratief bij ons 
weekblad betrokken Wi] wen 
sen het jonge paar een lang en 
heel gelukkig samenzijn' 

AAN DE MEER DAN 
800 VU-GEMEENTERAADSLEDEN 
AAN DE 140 VU-SCHEPENEN 
AAN DE 24 VU-BURGEMEESTERS 
Noteert deze uitnodiging van het partijbestuur 
voor de overwinnings-receptie in uw provincie! 

Zaterdag, 27 november 1982: 
Provincie ANTWERPEN 
„Mechels Miniatuurteater" 
Hanswijckstraat 63, 
2800 Mechelen 

Zondag, 28 november 1982: 
Provincie BRABANT 
Zaal „Aroma" 
Mechelsesteenweg 
3020 Herent 

Zaterdag, 4 december 1982: 
Provincie WEST-VLAANDEREN 
Lokaal „Spor t ie f 
Meensesteenweg 118 
8700 Izegem 

Zondag, 5 december 1982: 
Provincie OOST-VLAANDEREN 
Lokaal „Nantes" 
Grote Markt 
2700 Sint-Niklaas 

Zondag, 12 december 1982: 
Provincie LIMBURG 
Z a a l „ E d e l w e i s s " 

S t - L a m b e r t u s l a a n 46 

3740 B i l zen 

He t a a n v a n g s u u r is t e l kens g e p l a n d o m 10 u M e e r i n l i ch t i ngen v o l g e n H o u d t nu r eeds 
deze d a t u m v r i j i 

4 NOVEMBER 1982 
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Groe(n)ten uit Antwerpse gemeenteraad 
Dat er in Antwerpen na de verkiezingen toch iets veranderd was bleek uit de 
ordemotie van fraktieleider Gerard Bergers (VU), zelfs al wou het kollege dat 
eigenlijk met toegeven De week voor de verkiezingen had het buurthuis De 
Vest een boerenmarkt georganizeerd Daartoe hadden de inrichters trouwens 
toestemming gevraag aan het kollege Hoewel die aanvraag reeds in juni 
ingediend was kwam er geen antwoord Evenmin trad de stad op bi| de eerste 
boerenmarkt Maar wat bleek tijdens de tweede boerenmarkt ' De politie trad 
op Well icht was de verklaring erin te vinden dat deze tweede markt na de 
verkiezingen was Hoe dan ook Bergers wou weten waaraan deze verandering 
van gedrag te danken was Hi| werd hierin gesteund door een aantal 
buurtwerkers die met groenten gewapend waren Het kollege mmimalizeerde 
de zaak De markt was tweemaal met toegelaten, dus verboden, en bijgevolg 
trad de politie op, eerst ter kontrole en later wat kordater 

Diktatonaal 
Heel wat kordater trad Willockx (VU) 
op tegen een ontwerp statuten voor 
het beheer van het kultureel centrum 
Luchtbal Daarin kreeg de stad een 
absoluut vetorecht Willockx vroeg 
zich dan ook af waarom men dan nog 
het beheer aan de wijkbewoners e d 
afstond PVV er Vanroe ging zo ver te 
stellen dat het een rem van een tien 
tonner op een 2PK was De schepen 
stelde dat dat met de bedoeling was 
hoewel de tekst misschien wal duidelij 
ker kon De VU stelde dan ook voor de 
tekst dan maar aan de bedoelingen 
azin te passen Wat dan ook gebeurde 

Groenzone 
Het kollege stelde een wijziging van 
BPA voor Het betrof eigenlijk maar 
een woning waardoor daar hoogbouw 
verhinderd werd en dus het licht voor 
de bomen en de bomen zelf gevnj 
waard zouden bijven Op zich onbe 
langrijk misschien Schiltz ontdekte 
echter twee schaduwzones Eigenlijk 
IS het toch al merkwaardig dat een 
BPA gewijzigd wordt nadat de huur 

der van het pand met de stadsdiensten 
IS gaan praten over die bomen Per slot 
van rekening had men eens met de ei 
genaar kunnen gaan spreken wat ma 
nifest met gebeurd was Ten tweede is 
het verdacht maatregelen van alge 
meen bestuur zoals een biezonder 
plan van aanleg toch wel is zo gedetail 
leerd te gaan maken dat er nog maar 
een huis in valt Dat ruikt naar favontis 
me en dus discriminatie Schepen 
Cools wou het toch anders bekijken 
Er wil toch niemand bouwen En de bo
men zijn nu beschermd De huurder 
wellicht ook 

En wat hebben 
jullie al gedaan'' 
Een aantal raadszittingen geleden ver 
weet de CVP-schepen voor Financien 
de Vlaamse regering niets voor Ant 
werpen en haar financiële nood te 
hebben gedaan Schiltz repliceerde 
hierop in een uitgebreide interpellatie 
In een kwartier tijd schetste hij hoe de 
Vlaamse Regering van dit dossier een 
konfliktdossier met de-centrale-rege-
nng gemaakt had Hoe de Raad van 

State ingeschakeld werd en hoe dat 
advies door de centrale regering zon
der meer opzij geschoven werd Kort 
om juridish zit Brussel fout De Vlaam 
se Regenng heeft al haar politieke druk 
ingebracht En toch kon dit met baten 
Schiltz besloot dat dit echter met aan 
de Vlaamse Regenng verweten kon 
worden Het is dan ook tijd dat ook an
deren aktief worden Thor Bergers 

Kursus 
zelfverdediging 
te Berchem 
Aan deze kursus kunnen alle dames 
deelnemen er is geen voorafgaande 
training nodig 
Data donderdag 18 en 25 november 
2 9 en 16 december 1982 Telkens 
van 1 ste reeks 13 u 30 tot 16 u 2de 
reeks 20 u 30 tot 23 u 
Plaats kultureel Centrum-Berchem 
Driekoningenstraat 126 Berchem 
Kursusgeld leden 550 fr met-leden 
650 fr 
Kledij liefst lange broek of gemakkelij
ke rok 
Begeleiding Ariette Lambrechts 
Inschrijvingen door storting op nr 405-
3071811-46 P V V Berchem uiterlijk 
tegen 8 november 1982 
Opgelet vergeet met te vermelden 
namiddag of avond' 
Wacht met tot het laatste moment de 
plaatsen zijn beperkt 
Inlichtingen bij José Van Thillo-Ver-
bruggen tel 4496060 

UNIEKE en VOLLEDIG GRATIS UITSTAP 

met luxe autocar naar 

— de belangrijkste kledingszaak voor 
dames en heren m Vlaanderen nodigt u 
uit op een 

PRACHTIGE MODESHOW 

waarbij u nog gratis koffie aangeboden 
wordt! 

Plan nog vandaag uw uitstap naar SKM 
met uw voorzitter. 

Neem kontakt en maak een afspraak 
met onze onthaaldienst. 

U bent van harte welkom' 

. V 1 1 . l i l " ' - „ c k l I l ' " ^ * ^ , 

l u . n ' l ' " "J„ , | ,csl ."P , . r c n i j ; " ' ^ : , , , , , kr.|>; '" '*'"' 

— met 1 000 m2 winkelruimte 
— met ruime parkings (300 wagens) 
— met eigen wandel- en moestuin 
— met neerhof 
— met gezellige koffieshop 

is beslist nummer 1 in Vlaanderen voor 

KWALITEITSKLEDING 

Mc. 1 - " " " ' ' 

M 

„ II ,1 BOOMSESTEENWEG 35 - 2630 AARTSELAAR 
Grote Baan Antwerpen-Boom Brussel - Tel. 031-87.38.41 

OPEN: alle werkdagen van 9 tot 19 u. Vri jdag koopavond tot 21 u. Zaterdag van 
9 tot 18 u. 

Wij in de Volksunie 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 

6 

11 

13 

BORSBEEK groot dansfeest in zaal Riviera Orkest Kns Berry 
Inkom 100 fr Deuren 20 u 30 
LINT zesde VU leeuwkensbal in zaal Centrum om 20 u 30 
Orkest The Sleepwalkers Inkom 80 fr 
KONTICH VOS-ledenfeest om 15 u in lokaal Alcazar Vooraf in 
schrijven 
WOMMELGEM voetbalwedstrijd op Het Scheersel Den Klau-
waert —KSA Broechem 
KONTICH met VOS om 15 u korte bezinmngsstonde aan het 
monument in het gemeentelijk park 
WOMMELGEM verrassingsavond in het Keizershof Dasstraat 
24 or" 20 1' 30 Vo"-verkoop 50 fr Inkom zaal 80 fr 

VU-Meerhout 
boekte 18 % winst 

Er IS in dit blad al heel wat geschreven 
over schitterende VU-overwinmngen 
Een daarvan is tot nu toe echter 
onbesproken gebleven Nochtans gaat 
het over een van de allergrootbte 
winstscores voor de VU in gans Vlaan
deren 
We bedoelen de geweldige stembus
overwinning van de VU in Meerhout In 
dit landelijke Kempische dorp met cir
ca 6000 kiesgerechtigden steeg de 
VU immers zomaar eventjes van nul 
naar vier zetels' 
Hiermee boekte zij in een klap een 
winst van om en bij de 18 % 
Van amper 273 stemmen in 1976 ging 
de Volskunie in Meerhout tijdens deze 
verkiezingen in een ruk naar 
1319 stemmen een winst dus van 
1000 stemmen op 6 000 kiesgerechtig
den 
Waar de partij tot nu toe met vertegen
woordigd was in de gemeenteraad 
heeft ZIJ zich nu ineens opgewerkt tot 
de tweede grootste politieke formatie 
in Meerhout en staagde zij er boven
dien in de homogene knsten-demokra-
tische meerderheid te breken 
Daarnaast nam ze ook nog twee zetels 
af van de derde hond in het Meerhout-
se kegelspel het liberaal-socialistische 
kartel 

Waarschijnlijk met toevallig bereikte 
de VU dit markante resultaat dank zij 
haar zeer evenwichtige lijstsamenstel-
ling op de polsslag van deze tijd Zij 
trad met name aan met een dynami
sche jonge lijsttrekker van 27 jaar met 
een jonge ploeg waarvan 5 kandida
ten jonger zijn dan 30 jaar evenals met 
een serieuze vertegenwoordiging van 
de vrouwen (5 dames op 19 kandida
ten) Bovendien kon deze kandidaten-
ploeg steunen op een zorgvuldig uit
gewerkt lijvig programma vol konkrete 
kreatieve voorstellen voor een meer 
demokratisch beleid voor depolitize-
ring van dienstbetoon en benoemin
gen voor een milieubewuste aanpak 
op mensenmaat 
Dit alles onder de veelzeggende slo
gan VU Omdat alle mensen even 
belangrijk zijn in Meerhout 
Kortom dit resultaat bewijst alvast dat 
met 6 jaar keiharde afdelingswerking 
en met een open VU-bestuur dat in alle 
omstandigheden optreedt als een 
hechte ploeg veel heel veel te berei
ken valt 
Moge dit een stimulans zijn voor alle 
afdelingen waar de verkiezingsuitslag 
met gebracht heeft wat ervan ver
hoopt werd 6 jaar geleden stond de 
VU in Meerhout ook nog nergens 

VOS-Kontich 

Ledenfeest en 11 -november-
herdenking 
Het jaarlijks ledenfeest van VOS-Kon-
tich-Edegem gaat dit jaar met door op 
11 november zelf 
Leden en sympatizanten worden ver
wacht op zaterdag 6 november om 
15 u in het Lokaal Alcazar 
Inzake kwaliteit wordt er zeker met 
ondergedaan tegenover voorgaande 
jaren 
Om te starten zal men zich verplaatsen 
naar de bron van VOS de oorloqSja-

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

A T H O S pvba 

Eikens t raa t 212, Reet 
Tel 0 3 1 - 8 8 6 4 6 8 

O o k r u w b o u w & 
s leu te l op de deur 

ren 1914-1918 aan de IJzer Met een 
diamontage van Lieve en Rom Duprez 
die een evokatie brengt over het leven 
van Renaat De Rudder Over deze 
prent getuigen in de meest lovende 
bewoordingen Anton Van Wilderode 
Guido Provoost en Jozef van Over-
straeten 
Na deze herbronning volgt een gezel
lig etentje en de dag wordt afgerond 
met een open zangstonde muzikaal 
ondersteund door Pol Van De Voorde 
Inschrijven graag voor 3 november in 
de lokalen Alcazar Kontich en Drie 
Eiken Edegem Prijs voor de maaltijd 
200 fr 

11 November-herdenking 
Reeds enkele jaren was het duidelijk 
dat ondanks de aparte opstelling in de 
officiële optocht naar het gedenkte
ken de VOS-afvaardiging misbrukt 
werd 
Het VOS-bestuur neemt dit met Het 
heeft dan ook eenparig besloten niet 
meer aan dergelijke vieringen deel te 
nemen 
Daarom deze oproep aan alle VOS-le-
den en sympatizanten om op 11 no
vember om 15 u samen te komen aan 
het destijds door VOS opgerichte mo
nument in het gemeentelijk park 

FDB 

Oswald Van Oothegem-
Maurice De Wilde te Antwerpen 
De Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen-
schap die tot doel heeft de Vlaams-
Nationale gedachte te propageren en 
te verdedigen heeft voor Antwerpen-
Stad een primeur kunnen verwezenlij 
ken die velen zal interesseren Het 
gaat nl om een debat tussen TV-
journalist Maurice De Wilde en sena
tor Oswald Van Oothegem met als 

onderwerp De Nieuwe Orde (TV-
sene) Het publiek zal aktief aan de 
avond kunnen deelnemen Deze uit
zonderlijke avond gaat door op vrijdag 
12 november 1982 om 20 u 30 in zaal 
Bristol Franknjklei 19 te 2000 Antwer
pen 
De toegangsprijs bedraagt slechts 
50 fr 
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Wij in de Volksunie 

LIMBURG 

Groot Vlaams 
herfstbal te Bree 
Het bestuur van de Volksunie Bree-
Opitter, de gemeentemandatarissen, 
de provincieraadsleden en volksverte
genwoordiger Jaak Gabriels nodigen 
alle leden, vrienden en kennissen uit op 
het komende traditionele groot Vlaams 
herfstbal van zaterdag 6 november in 
zaal Brouwershuis te Opitter 
Na de uitslagen van zondag 10 okto
ber kan dit bal gerust de naam „Over-
winningsbal" dragen en een dergelijk 
feest zal het dan ook worden 
Voor de muzikale omlijsting zorgen 
„the Hitch-Hikers" terwijl zoals gebrui
kelijk een reuze-tombola aan demokra-
tische prijzen op de agenda staat Wel 
IS het zaak tijdig aanwezig te zijn want 
de traditie leert dat dergelijke Herfst-
bals van VU-Bree een ongekende 
volkstoeloop teweegbrengen die som
migen noodzaakt onvernchterzake 
naar huis te keren bij gebrek aan 
voldoende ruimte Niettemin is eenie
der verwacht vanaf 20 uur want „met 
U erbij zal het weer tof worden" i 

ZO€K€RC1€ 
• 23-jarige gehuwde kinderver
zorgster met hele waslijst inte-
nmbetrekkingen als bejaarden
helpster en kinderverzorgster, 
zoekt werk (vast) in westelijk 
Brabant Voor inl tel Volksvert 
dr J Valkeniers 02/5691604 

• Perfekt tweetalige Vlaamse 
daktylografe, persafgev en beë
digd vertaalster bij de rechtbank 
van eerste aanleg te Luik, zoekt 
betrekking in Brabantse omwille 
van verhuis Voor ml tel Volks
vert dr J Valkeniers 02/ 
5691604 

• 18-jange kinderverzorgster 
zoekt werk, ook als bejaarden
helpster of opvoedster even
tueel zelfs buiten deze sektor 
Voor. inl tel Volksvert dr J 
Valkeniers 02/5691604 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€ternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelllng 
02/452.76.67 Toonzalen 

m 23 

HORION 
"IK BEN ONTSNAPT 
O » TE LATEN ZIEN 
DAT IK WEER 
NORMAALBEN" 

Pi 

Biecht van 
een moordenaar, 
deze week 
eksklusief in 

HUMO 
Onafhankelijk weekblad 

I voor radio en televisie 

5, 6 en 7 november te Merkenveld 

Het VUJO-vredesweekeinde BRABANT 
Het nationaal weekeinde van VUJO 
staat nu wel definitief op zijn „poten" 
Het gedetailleerd programma 
Vri jdag: vanaf 19 u verwelkoming en 
praktika, om 20 u video-programma 
„Om de veiligheid van Europa" een film 
die uit twee delen bestaat Het eerste 
deel geeft de getalsterkte weer van 
het WP en de NAVO Het tweede deel 
betreft een diskussie tussen een 
SIPRI-man en een VS-onderhandelaar 
bij de SALT-akkoorden 

Zaterdag- In de voormiddag een refe
raat over de Oost-West-tegenstelling 
's Namiddags worden er werkgroepen 
opgericht Enkele tema's zijn o a , Vre-
desproblematiek", „Bewapeningswed
loop', „Noord-Zuidverhouding", ,Be-
vrijdingsbewegingen en Terrorisme' 

Aanbesteding 
Nieuwe zink dakgoot A.S. te Brussel 
In de dakgoot van het VU-sekretanaat op het Barn-
kadenplein te Brussel dient nieuwe zink geplaatst te 
worden. 
Het betreft: 
1 dakgoot van ±33m op een breedte van ±0,90 m 
1 dakgoot van ±25 m op een breedte van ±0,65 m 
1 plat dak van ± l 5 m 2 
Kandidaten dienen vóór 11 november hun offerten 
in bi| de Algemene Sekretans, Willy De Saeger, 
Barnkadenplein 12, te 1000 Brussel 

en „Alternatieve vormen van Defensie
beleid" 

Markante sprekers bevestigden hun 
deelname Herman Verheirstraten, 
Mark Vandommele, Walter Luyten en 
de kolonels Schalbroeck en Hollants 
van Looke, die aan de top staan van 
het Belgische Defensie Studiecen
trum 's Avonds IS er een VUJO-fuif 
Relaxen dus 

Zondag- uitstappen en/of vredesak-
ties in het Brugse Geweldloos uiter
aard Na het middagmaal groots debat 
tussen Robert Degendt (Overlegcen-
trum voor de Vrede - OCV) Rik 
Deghein (Uzerbedevaartkomitee) kol 
SBJ R Schalbroeck (Defensie Studie
centrum KHID) en een afgevaardigde 
van het Volksuniepartijbestuur Wij 
zijn nu al terecht fier op het feit dat 
zulke representatieve personen heb
ben toegezegd aan dit belangrijke de
bat i 

Nog een laatste praktische medede
ling Het weekeinde gaat door t(; Mer-
kenvelde CMerkenveldweg 15 te 8021 
Loppem) Het kost 500 frank, i p v 550 
frank Je knjgt een zeer uitvoerige 
dokumentatiemap vooraf en nadien 
Info op het Nationaal Sekretanaat op 
het nr 02-219 49 30 of te Loppem op 
het nr 050-27 7698 Wij verwachten 
alle kaderleden van VUJO Wij ver
wachten geïnteresseerden 'van de par
tij WIJ verwelkomen de kntisch inge
stelde jongeren (zowel voor als tegen) 
(dvsdc) 

NOVEMBER 

5 TIENEN Gezellig samenzijn en etentje voor VU-kandidaten aan 
de voorbije gemeenteraadsverkiezingen 

6 WILSELE 2de Kaas- en wijnavond om 21 u in de parochiezaal 
Muziek Rene Artoos en Combo 

7 GRIMBERGEN VUJO-kernvergadenng de takenverdeling voor 
de komende dne jaren Om 14u 15 

27 TIENEN: Groot overwinningsbal in de Stadsschouwburg om 
21 u 30 Met o a Vic Anciaux, Jef Valkeniers, Paul Peeters, 
Freddy Minten, Rob Vandezande en Willy Kuijpers 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons kleinmet 

lustrerie geschen 
Zaak> 

Openingsuren: ^'''' •• 
Keizei 

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

kleinmeubelen 
geschenkart ikelen 

Zaakvoerder 

Stdf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

VU fietst 
op 14.11 te Zemst 
Op zondag 14 november a s wordt ter 
gelegenheid van de ,auto-arme zon
dag" een fietstocht georganizeerd in 
de fusie-Zemst 
Hiermee steunen wij de aktie van de 
BGJG Het is tevens een gelegenheid 

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

om deze uitgestrekte landelijke ge
meente beter te leren kennen 
Vertrek 13 u te Elewijt aan de kerk. 
Inschnjvingsgeld 20 fr per gezin 
Organizatie VU fusie-Zemst 

Dank! 
De families Pierards-Liesen-
borghs, Pierards-Vangeel dan
ken familie, vrienden en kennis
sen voor de talrijke blijken van 
medevoelen, hun betoond bij het 
heengaan van hun dierbare echt
genoot en vader 

de heer 
Frans PIERARDS 

Z<j verontschuldigen zich bij de 
personen dre bij vergetelheid 
geen overl i |densbericht mochten 
ontvangen hebben. 

St-Truidenstraat 11. 3340 Zoutleeuw 
Duras 30, 3340 Zoutleeuw 
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24 WA Wij in de Volksunie 

Jongeren uit Waas en Dender 
komen samen te Moerzeke 

OOST-VUtANDEREN 

In februari 1980 werden te Sint-Niklaas 
de Wase Jonge Leeuwen ( W J U bo
ven de doopvont gehouden Gesteld 
werd dat WJL zich zou richten tot alle 
Wase scholieren, studenten en wer
kende jongeren die bekommerd zijn 
om de toekomst van Vlaanderen en 
daarrond in een geest van demokratie 
en verdraagzaamheid willen samen
werken Na twee jaar kan WJL een po
sitieve balans voorleggen van de ont
plooide werking 
In april 1982 zag een gelijkaardig initia
tief het levenslicht in het Dendermond-
se de oprichUng van de jongeren
groep De Vlaamsche Vlagge De 
Vlaamsche Vlagge. ontstaan rond het 
gelijknamige tijdschrift stelt als voor
naamste doel de jeugd meer Vlaams
bewust te maken Net als WJL maakt 
de Vlaamsche Vlagge hierbij gebruik 

van alle geijkte voorlichtings- en vor-
mingsmiddelen De Vlaamsche Vlagge 
IS evenals WJL met partijgebonden en 
wil haar doelstellingen verwezenlijken 
in een geest van vriendschap, ver
draagzaamheid en Vlaamsgezindheid 

Ontmoetingsavond 

Dat de dynamische jongelui uit beide 
verenigingen elkaar gauw vonden, kan 
geen toeval genoemd worden De vrij
blijvende ontmoetingen op IJzerbede
vaart, Zangfeest en andere Vlaamse 
manifestaties leidde in de zomervakan
tie tot een uitwisseling van ideeën 
tussen WJL en De Vlaamsche Vlagge 
Beslist werd nog dit jaar minstens een 
gezamenlijke aktiviteit te organizeren 
Op zaterdag 6 november staat er een 
ontmoetingsavond op het programma. 

ZOCKCRCIC 
• Dactylografe A6/A2, onge
huwd en reeds een jaar ervaring 
in overheidsinstelling zoekt vaste 
betrekking in Brabantse Voor ml 
tel Dr J Valkeniers, 5691604 

• Vers afgestudeerde onge
huwde kinderverzorgster zoekt 
werk in Brussel of ten westen 
ervan Voor ml Volksvert Dr J 
Valkeniers, 02/5691604 

• A1-programmeur-analyst, le
gerdienst achter de rug, zoekt 
betrekking over heel Brabant 
Voor ml tel Volksvertegenw Dr 
J Valkeniers, 02/5691604 

• Licentiaat vertaler Engels-lta-
liaans-Nederlands, met goede 
kennis van Frans, tevens reeds 
een jaar ervaring in het bednjfsle-
ven, wenst betrekking in het Bra
bantse Voor ml Volksvert Dr J 
Valkeniers 02/5691604 

• Juffrouw, 18 jaar, wil graag 
aan het werk in de omgeving van 
Mol-Geel-Turnhout 

• 18-jarige, vrij van legerdienst, 
wenst aan de slag te gaan als me-
canicien, studies A3 mechanica, 
liefst in het arr Turnhout of aan
grenzende gemeenten 

• Vrouw, 22 jaar, zoekt werk 
als bureelbediende m de omge
ving van Diest-Mol-Turnhout 

• Jonge man, 27 jaar, aan
vaardt alle werk om zo snel mo
gelijk weer bezig te zijn Omge
ving arr Turnhout of onmiddellij
ke nabijheid 

• Mmdervalide wegens recent 
ongeval, 45 jaar, diploma A3 
bouwkundig tekenaar, ervaring 
als bouwwerfopzichter zoekt 
aangepast werk (deels zittend) 
Ook een job van chauffeur is 
welkom Omgeving arr Turnhout 
en aangrenzende arr 
Alle inlichtingen bij L Beyens, arr 
voorzitter, 014/309879, Vlaams 
Onthaalcentrum 014/3011 79 

• 35-jange gehuwde man, va
der van 3 kinderen aanvaardt alle 
werk Streek Dendermonde. 
Aalst of Brussel Adres blad nr 
150 

• Tandartsprakrijk te Brussel 
over te nemen wegens leeftijd 
Zeer groot klienteel (en klanten 
voor 90 % Vlaming) 
Schnjven onder nr WIJ 149 

• Jonge man (26 j ) , gegra
dueerde in de klinische scheikun
de, dienstplicht volbracht, zoekt 
werk in het Antwerpse Hij is in 
het bezit van een rijbewijs C 
Inlichtingen Van Hunskerken. 
Golfstraat 65 te 2610 Wilrijk 

• In juni jl afgestudeerde onge
huwde kinesrste zoekt over heel 
Brabant werk, ook buiten haar 
studierichting Voor ml dr J Val
keniers, volksvert 02-5691604 
• Gezinshoofd zoekt dringend 
werk m onderhoud of als chauf
feur (rijbewijs D) Voor ml tel 
volksvert Dr J Valkeniers. 
Schepdaal. 02-5691604 

• 38-jarige chauffeur zoekt 
werk Voor ml tel volksvert Dr J 
Valkeniers. 02-5691604 
• Man, 31 jaar, gehuwd, wonen
de in de omgeving van Mechelen, 
zoekt werk Jarenlange ervanng 
in mechanika bij chemiebedrijf 
Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers via ^^et 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ont-
voeringsplaats 1 te 2800 Meche
len (015-217900) Gelieve 
steeds het referentienummer 
3171/332 te vermelden" 

• 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 ervaring op videoscherm 
zoekt betrekking m Brussel of 
ten westen ervan, tegen de tijd 
dat haar stageperiode afloopt Zij 
IS ook bereid om naar het buiten
land te gaan Voor ml tel Volks
vert Dr J Valkeniers, telefoon 
02-5691604 

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

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

die zal plaatsvinden om 20 uur m het 
Vlaams Huis 't Moleken te Moerzeke 
Afgevaardigden van beide verenigin
gen zullen ter inleiding de identiteit van 
De Vlaamsche Vlagge en WJL uit de 
doeken doen Het tijdschriftje van de 
Vlaamsche Vlagge zal worden voorge
steld door Raf Vermeire de „aktie-
groep" door Peter Verschelden Lie
ven Dehandschutter zal namens WJL 
het woord voeren 

Als gastspreker werd VU-onder-
voorzitter prof dr Jef Maton, auteur 
van de beststeller „Het Rood van de 
Klauwen" uitgenodigd, die het tema 
„Jeugd en Vlaamse Beweging" zal 
behandelen Na een korte pauze kun
nen alle aanwezigen inhaken op dit 
onderwerp en hun visie of eventuele 
vragen kenbaar maken m een open 
gesprek, dat zal geleid worden door 
prof Maton 

Geïnteresseerde Wase jongelui 
kunnen steeds mee met de Wase 
Jonge Leeuwen WJL maakt immers 
de verplaatsing naar Moerzeke met 
prive-wagens WJL-Belsele verzamelt 
om 19 uur aan het oud-gemeentehuis 
en WJL Sint-Niklaas om 19 u 15 aan 
het stadhuis 

(meegedeeld) 

Herfstsamenzijn 
te Nukerke 
„Gezellig Samenzijn" Op donderdag 
11 november aanstaande gaat m de 
Visvijvers te Nukerke een gezellig 
samenzijn door 

Aperitief vanaf 12 u (50 f r ) , etentje 
vanaf 13 u (150 t r ) 
Na het etentje volgt de traditionele 
herfstwandeling Vertrek Visvijvers 
Nukerke om 15 u Natuurwandeling 
met bezoek aan kunstschilders 
Tussen 17 en 19 u gezellig samenzijn 
met koffie en taart Om 19 u voorstel
ling diamontage „5 jaar ZV-Trefsenter" 
met o a het leven van de Zuidvlaamse 
afdelingen Brakel, Kruishoutem. Ron-
se. Oudenaarde, Maarkedal, Kluisber-
gen, enz en het prachtige ZV-11 juli-
feest op de Visvijvers in 1982 
Kaarten zijn te verkrijgen in de Visvij
vers of bij de bestuursleden van de 
Volksunie Ronse-Maarkedal 

NOVEMBER 

5 AALST: Willy Alloc biedt gratis „drink" aan naar aanleiding van de 
verkiezing tot gemeenteraadslid Van 19 tot 21 uur m het 
Kastanjehof. Keizerlijk Plein 12 Iedereen welkom 

6 MARKE: 12de Vlaams avondfeest m de wijkschool Nieuwenho-
ve. Lieven Bouwensplem Om 20 u 30 Inkom 60 fr 

9 EEKLO oprichting van VUJO-EekIo Middenstandshuis, Markt 
om 20 u Spreker Joris Roets, nationaal VUJO-voorzitter Alle 
jongeren van 16 tot 35 jaar en hun vrienden zijn van harte wel
kom Ook welkom aan andere VU-leden Eekio 

11 AALST. VU-kmder-Smt-Maartenfeest m lokaal Het Gulden Vlies, 
Esplanadeplein 13, om 15 uur Inschrijven bij lokaalhouder of 
mevr M Tack-De Ganck, Pontstraat 27 

19 EEKLO. etentje in het restaurant „Slependamme voor alle 
mensen van de lijst, het bestuur en de werkgroep met hun echt-
geno(o)t(e) om 20 u 

25 GENT: VUJO-RUG Orgie-TD met Studio Rotation in zaal Tureoo, 
Overpoortstraat 68 Om 20 u 03 40 fr voorverkoop Ingang 
50 fr 

27 LEBBEKE: VU-overwmningsbal m zaal Wiezehof om 21 uur te 
Wieze 

VU Burst-

Bambrugge-Aaigem 

roept leden 

samen 
De VU-afdeling van Burst-Bambrugge-
Aaigem nodigt uit óp haar jaarlijks 
ledenfeest. Dit gaat door op vrijdag 
19 november 1982 om 19 u. 30 in zaal 
Torengalm te Aaiqem 

Spijskaart zalmcocktail. roomsoep. 
varkensfilet, groentenkrans, kroketten, 
koffie en gebak 

De werkelijke kostprijs van het eet-
maal (die ook de pnjs is voor de niet-
leden) bedraagt 450 fr. Aangezien de 
kas de helft bijlegt, is de prijs voor de 
VU-leden en voor de VUJO-leden 
slechts 225 fr Kinderen tot 12 jaar van 
leden betalen slechts 125 fr Elk hoofd-
lid (man of vrouw) mag zich laten 
vergezellen van 1 persoon die ook 
slechts 225 fr betaalt 
Inschnjvmgen tot zondag 14 novem
ber bij volgende bestuursleden 
Burst Emiel Van Lierde, Stationsstraat 
73, Burst 

Aaigem Jan De Vuyst, Ratmolenstraat 
23, tel 623280 
Bambrugge J Govaert. Oudenaardse 
Stwg 721. tel 624608 

Jonge 
kunstenaars bij 
VUJO Erpe-Mere 
Vujo Erpe-Mere organizeert vanaf 
donderdag 11 november om 20 u een 
tentoonstelling voor jonge kunste
naars Stellen tentoon Danny Cob-
baut, Willy Goddaert Gerda Levens. 
Willy Peters, Geert Suykens, Guido 
Suykens, Hilde Suykens en Ann Van 
Assche 
De tentoonstelling loopt m Hof Ten 
Dale, Kerveldstraat 31 te 9420 Erpe-
Mere 
Vrijdag 12 november van 18 u tot 
20 u 
Zaterdag 13 november van 14 u tot 
20 u 
Zondag 14 november van 10 u tot 
12 u 30 en van 14 u tot 20 u 

Sociaal 
dienstbetoon 
Jan Verniers 
Kamerlid Jan Verniers, lid van de kom
missie van Landsverdediging kan ge
raadpleegd worden voor. 
— mllitieproblemen 
— uitstel mutaties, burgerdienst le
gerdienst 
Jan Verniers, Smt-Jansplein 15, 2700 
Sint-Niklaas (tel 776.27.88) 

Aktiviteitenkalender van 
Vormingscentrum Lod. Dosfel 
Het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel organizeert een aantal kursussen of 
vormmgsaktiviteiten waarop iedereen 
vrij kan mschnjven 

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 13 u 30 Waar 
Vergaderzaal Vormingscentrum Lode
wijk Dosfel v z w , Bennesteeg 4 te 
Gent Pnjs 750 fr 

Studiedag rond stads
en dorpsvernieuwing 
Deze dag staat ti i 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 
St-Mathys. Pelgrimstraat 21 te Ant
werpen Prijs 300 fr 

UW AUTOVERZEKERING 

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

Kursus: Energie- en 
grondstoffenproblematiek 
De bedoeling van de cyclus is na te 
gaan welke energie- en grondstofpro
blemen zich m 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. Pelgnm-
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 m 
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 
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 (Gent) Pnjs 600 fr 
Inschrijvingen en inlichtingen Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel, Ben
nesteeg 4 te 9000 Gent , tel 091-
257527 
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yc lepel & vork... 

Cafe Het Vlaams Huis 

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

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO WESTERLO 

Tel 014 54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Brau-hoven 
Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016 22 86 72 
Kon Astridlaan 85 KONTICH 
Tel 031 57 30 32 
Nieuw Brugstraat 28 BRUSSEL 
Tel 02-2187489 
Brugse Baan 1 HULSTE 
Tel 056-71 1536 

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

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSOONK 
Tel 015 71 1549 

Wijnimport HERMAN 
Douane stapelfiuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 2922 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondte 
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

Wilfned BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091 6 / 5 7 12 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiol Witmdnnbtradt 36 
Schiiarbook 
Tel 02 734 5609 

Levert kwdliteitskoffie bij u tfiuisi 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
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 
Hoidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 2520240 
riost zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef 4̂  spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

bulthmip 
poggenpohl 

e a moderne of massieve 
KEUKENS 

Kuchen-Zentrum 
Belgielei 66, 

2000 Antwerpen 
Tel 03 2300772 

^et ^alinsfiutó 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
0« famili«z««k m«t traditie 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VEf^LOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Ger ja rdsbergses t raa l 38 Dr Van De Per 'o le i 51 
9300 AALST DORGERHOUT 
Moun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

Cafe-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 512148 
Sluitingsdag maandagavond 
dinsdag 

DE PUS 
GEBROEDERS 

Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel 052-21 1606 

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

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Acinncmer van alle feesten 
Ook verhuring vdn tdf(>lq<'rief 

Schildorstrddt 33 
2000 Antw( rpon 
Tel 03/2374572 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091 3006 53 

Lokaal 

„T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02 5132564 

Waar Vlamingen THUIS zijn 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
Demokratische pnjzen v i _ . ^ ; ^ 
Uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen Tel 03/481 8841 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis "t Voske 

Verbertstraat 145 147 
2-20 Schoten 03/65841 76 

W I J verzorgen al uw feesten 

Café Taverne Ten Doolaert 
Putsebaan 6, Keerbergen 
Tel 015-516654 
Spec ia l i t e i t Pa l ing in ' I G r o e n 
E igenaar -u i tba te r M a n n a en K a m i e l De R o o v e r - V a n W e s e -
mae l 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

ZO€K€feCJ€ 
• 2 A2-handelsschool-gediplo-
meerden waarvan een met jaar 
ervanng op ministene en ander 
ervaring in pnve-bank plus derde 
jaar informatica bijscholing met 
elkaar gehuwden zoeken vaste 
betrekking in Brabant Voor ml 
tel Volksvert dr J Valkeniers 
02/5691604 
• Huismoeder met schoolgaan
de kinderen zoekt dagbetrek-
king onderhoud of keukenwerk 
bij voorkeur Voor ml tel Volks 
vert dr J Valkeniers 02/ 
5691604 
• Ongehuwde 23 jarige licen
tiate moderne geschiedenis 
zoekt werk in westen van Bra
bant Voor ml tel Volksvert dr J 
Valkeniers 02/5691604 
• Gehuwde en ongehuwde 
vrouw beiden werkzaam m het
zelfde bednjf kijken om reorgani 
zatieredenen uit naar ander on 
geschoold werk Voor ml tel 
Volksvert dr J Valkeniers 02/ 
5691604 
• Jonge huisarts is geïnteres
seerd in praktijkovername of 
eventuele associatie met geves 
tigde huisarts Z w M Capoen 
senator Canadalaan 1 8902 Zil-
lebeke Tel 057/204885 

• Jongeman 20 jaar en wonen
de te Mechelen zoekt werk Di 
ploma A 3 mechanika Leger
dienst volbracht Ref nr 337 

• Juffrouw 16 jaar en wonen 
de te Mechelen zoekt werk Di 
ploma familiaal helpster Ref nr 
339 

Belangstellenden kunnen zich 
wenden tot volksvertegenwoor 
diger Joos Somers via het 
Vlaams Nationaal Centrum Ont 
voermgsplaats 1 te 2800 Meche 
len (015 209514) Gelieve 
steeds het ref nr te vermelden 

• Alleenstaande jongedame 
zoekt te huren net huis met hof 
te Kortnjk of omgeving Tel 
056 512444 

• Gegradueerde in de klinische 
scheikunde zoekt werk vanaf 1 
12 82 (na legerdiensO In bezit 
van rijbewijs C 25 jaar Van 
Hunskerke Golfstraat 65 2610 
Wilrijk 

• Jongedame ongehuwd 
zoekt werk als bediende Tien 
jaar ervanng m apoteekbranche 
Vrij vanaf 1 april 1983 Zich wen 
den Paul Van Grembergen tel 
091 446790 

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

• Maatsch assistente 25 j 
zoekt plaats in W VI Tel 
056-512444 

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

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

• Jongeman van 18 jaar wo 
nende omgeving Mechelen 
zoekt werk bij voorkeur als auto 
mecanicien Betrokkene heeft di 
ploma A3 automekaniek Ref nr 
308 
Belangstellenden kunnen kontaki op 
nemen met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers via het Vlaams Natio 
naai Centrum Ontvoeringsplaats 1 te 
2800 Mechelen ofwel telefonisch lij 
dens de kantooruren op het nummer 
015 217900 van hel Vlaams Natio 
naai Centrum Gelieve steeds het 
referentienummer te vermelden 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 

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

B e r g e n s e S t e e n w e g 1123 
1070 A n d e r l e c h t 

• 29 jange gehuwde vrouw 
zonder specifieke diploma s 
zoekt betrekking als klasseerster 
of ponsster administratieve 
kracht of iets anders Voor ml Dr 
J Valkeniers Volksvertegen 
woordiger 02 5691604 

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

• Gezms sanitaire helpster 
26 j 1 jaar ervaring zoekt deel 
tijdse betrekking m het Tieltse 
Tel 056 512444 

• Regentes lichamelijke opvoe
ding 21 jaar zoekt betrekking m 
Brussel of Brabant Voor inlich
tingen zich wenden tot volksv dr 
J Valkeniers tel 5691604 
• Juffrouw 21 jaar en wonen 
de in de omgeving van Mechelen 
zoekt werk Betrokkene heeft 
het diploma handel A6/A2 en 
volgt een avondkursus Frans 
Een jaar ervanng als hulpboek 
houdster Ref nr 314 

• Juffrouw 21 jaar en wonen 
de m de omgeving van Mechelen 
zoekt werk Betrokkene bezit het 
kwalifikatiegetuigschrift van het 
vierde leerjaar secundair onder
wijs Kwalifikatie daktytografie 
Nederlands Frans en Engels en 
het diploma van snel en machi-
neschnft Nederlands Ref nr 
315 
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VUJO-leper over „de schreve"... 

m Wij in de Volksunie 

Een foto van de fietstocht van VUJO-
leper van 26 september jl naar het 
mooie Heuvelland en over de schreue 
Die zondag was het voor enkele moe
digen vroeg opstaan want we vertrok
ken te leper aan het .Boerenhol' voor 
onze geplande fietstocht Het weer viel 
nog mee en gelukkig de ganse dag In 
Dikkebus werden onze sympatieke 
Katrien en Carlos opgepikt en we 
zetten verder over de Klytte en de 
Scheyenberg We staken de schreve 
over te Loker om te aperitieven in „'t 
Frenche' (Franknjk of beter Frans 
Vlaanderen) Langs kleine wegen in 
het mooie landschap bereikten we ons 
afspraakpunt ,De Wulf te Dranouter 
De boterhammen werden aangespro
ken en ZIJ die proefden van de heerlij
ke tijmhutsepot kunnen er nu nog niet 
van zwijgen Intussen waren er tal van 
supporters aangekomen en werd er 
duchtig genoten van het , Hommel-
bier" De fietsers vertrokken zonder 
n^aedogen echter volgens het plan 
Oe plaatselijke dorpsvedetten Mare en 
Dreden leidden ons tot aan de Spel-
berg te Wulveringem 
Met de oude volksspelen werd bewe
zen dat het jonge volkje zich nog kan 
uitleven 

De „gaaibolling" werd voortreffelijk ge
wonnen door de ploeg van Dirk onze 
voorzitter Na nog wat gezellig gekeu
veld te hebben zetten ze de terugweg 
aan Met weemoed ging elkeen bij 
leper zijn weg terug naar z'n eigen 
plaats 
Hartelijk dank voor onze „lawaaierige" 
bezemwagen van Jo 
Een dikke proficiat voor de 2 niet-van-
de-jongste-meer dames van de VVI 
Paula en Jeannot 
BIJ het ontluiken van de lente zullen we 
vast en zeker er met de V U J Ü nog 

11 november-
plechtigheid 

te Diksmuide 
O m 11 uur, euchar is t iev ier ing in de 
S t -N ik laaskerk met homil ie doo r 
z e h Rene Thierens, oud-hoo fd -
aa lmoezenier van de zeemach t 
Daarna o p t o c h t naar de kr ip te van 
d e ve rme ide IJzer toren, zegen ing 
van de g raven en g e b e d voo r de 
w e r e l d v r e d e 

Toespraak d o o r He rman Vande -
zande, voorz i t te r V O S en 11 
november toesp raak d o o r Paul 
Daels, voorz i t te r van het IJzerbe-
devaar t komi tee 
O m 15 uur, voorste l l ing van de 
k leurf i lm over de 55ste IJzerbede
vaart in hotel S t - J a n 

Amnestie
avond 
O p d o n d e r d a g a v o n d 11 novem
ber aanstaande, Wapens t i l s tand-
dag , o rgan izeer t de VVB-Kor t r i j k , 
in s a m e n w e r k i n g met V O S - K o r t -
ri jk, een amnest ie -avond Het pa
nel bestaat uit- K o e n Baert , Flor 
Peeters , Luk V a n d e n b o s s c h e en 
VU-sena to r O s w a l d V a n Oo te -
g h e m . M o d e r a t o r is redak teur bij 
„ D e S tandaard " Louis D e Lent-
d e c k e r 

A f sp raak dus o p 11 n o v e m b e r 
1982 o m 20 uur in de koncer t s tu -
d io van de BRT, Conse rva to r i um-
plein in Kor t r i j k 

eens op uit trekken Dat het er gezellig 
aan toe ging, zie je zo op de foto De af
wezigen hadden nog maar eens onge
lijk, maar geen nood, gelegenheden tot 
deelnemen aan n toffe aktiviteit knjg je 

zeker nogi Andere afdelingen die een 
uitstap plannen naar het Heuvelléind of 
Frans Vlaanderen kunnen steeds tips 
krijgen bij VUJO-leper p/a D Lam-
beets, Gildenstraat 94, 8900 leper 

Oostduinkerke in rouw 
Op 29 oktober | l . verloor onze afde
ling één van haar trouwe leden: Ge
rard Van Oen Steen. Zi jn plotse dood 
heeft ons allemaal verrast en diep 
getroffen. Als slachtoffer van de na
oorlogse repressie was hij niet bij de 
pakken blijven zitten maar had zich 
opgewerkt tot een suksesvol zaken
man. Alhoewel zijn aktiviteit voor het 
grootste deel opgeslorpt werd door 
zijn beroep, is hij steeds een over
tuigd Vlaming gebleven en werd 
nooit tevergeefs op hem een beroep 
gedaan om de Vlaamse zaak zowel 
plaatselijk als nationaal te steunen. 
Wi j rouwen om zijn heengaan en 

zullen steeds aan deze goedlachse, 
opgeruime en trouwe Vlaming de 
beste herinnering blijven bewaren. 
Aan zijn diepbeproefde echtgenote 
en kinderen bieden wij onze oprechte 
deelneming aan in de smart die hen 
treft Langs deze weg vragen wij aan 
al onze leden en sympatizanten (voor 
zover zij geen doodsbericht mochten 
ontvangen hebben) een laatste hulde 
te willen brengen aan Gerard, ti jdens 
de begrafenisplechtigheid op zater
dag 6 november a.s om 11 u in de St -
Niklaaskerk te Oostduinkerke. 

VU-afdeling Oostduinkerke 

ZO€«ftC3€ 
• 18-jarige juffrouw - gediplo
meerde kinderverzorgster sinds 
280682 - zoekt een passende 
betrekking 

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

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

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

• Twee zusjes, 20 en 17 jaar 
oud, A3 bureelwerken als oplei
ding, zoeken betrekking in Brus
sel of ten westen ervan Voor ml 
dr J Valkeniers. 5691604 

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

• Jongedame, ongehuwd 
zoekt werk als bediende Tien 
jaar ervaring in apoteekbranche 
Vrij vanaf 1 april 1983 Zich wen
den Paul Van Grembergen, tel 
091-4467 90 

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

• 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, 014-3011 79 of via Lu-
cien Beyens. aar voorzitter, 014-
309879 

• Jongeman, 22 jaar, wonende 
te Mechelen, zoekt werk als re
gent In bezit van diploma regen
taat aardnjkskunde-wetenschap-
pen Ref nr 305 

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

WEST-VUUNDEREN 
NOVEMBER 

6 VELDEGEIVI-ZEDELGEM. om 20 u 30 in zaal Astrid, Astridlaan 
15 te Veldegem-Zedelgem groot overwinningsbal van VU-
Zedelgem Disco Moonraker Kaarten 70 fr 

8 KOFTTRIJK- Spreekbeurt door senator Nelly Maes „De machts
groepen in ons land" om 20 uur in zaal West Flandria, Gwijde van 
Namenstraat 7 Organizatie FVV 

10 IZEGEM avondwandeling Vertrek om 19 u 30 op de parking 
Delhaize Organizatie FVV 

21 IZEGEM jaarlijks groot Sinterklaasfeest georganizeerd door VU 
en FVV, in zaal Nieuw Gemeentehuis, in Kachtem, om 15 u In
schrijving voor 15 november bij de bestuursleden 

22 KORTRIJK: „Bereiding van een feestschotel" met I Notebaert, 
om 20 uur in West Flandria, Gwijde van Namenstraat 7 Organiza
tie FVV 

VU onstuitbaar in Waregem 
Het grote sukses dat de VU-afdeling 
Waregem mocht smaken na de natio
nale verkiezingen van 1981 — voor de 
eerste maal een VU-provincieraadslid 
me' een met te versmaden verdubbe
ling van het stemmenaantal op de VU-
lijst — heeft meer dan ooit zijn vruch
ten afgeworpen tijdens de gemeente
raadsverkiezingen van 10 oktober jl 
We mogen gewag maken van een 
meer dan bevestiging van het voorbije 
jaar geboekte sukses 
De V U heeft in Waregem aan draag
kracht gewonnen en een meer dan 
behoorlijke score geboekt 
Op de „Eendrachtlijst" werden van de 
5 VU-kandidaten niet minder dan 
4 Vlaams-nationalisten verkozen, wat 
een winst betekent van 3 
In de sterke ACV-CVP-burcht die Wa
regem van oudsher is, eindelijk een 
hoopgevende ommekeer 

Hun komfortabele 17-12-meerderheid 
werd nu omgebogen tot een krappe 
16-15-meerderheid Zodat zij wel ver
plicht zullen worden om uit een ander 
vaatje te gaan tappen, willen ze over 
zes jaar met naar de oppositie worden 
verwezen 

Voor de plaatselijke VU-afdeling, die 
duidelijk de wind in de zeilen heeft, ligt 
nog een immens braakterrein open — 
om met hetzelfde entoesiasme van 
12 jaar geleden, toen de VU hier voor 
het eerst van de grond kwam — te be
werken 

Onze kandidaten en het voltallig be
stuur wensen we langs deze weg 
nogmaals van harte proficiat en geven 
we meteen ook de nodige steun om de 
harde jaren die voor hen opnjzen met 
de nodige kracht en vastberadenheid 
te doorstaan 

R.V. 

Vlaamse Soldatendienst 

licht opnieuw in 
Uit herhaalde kontakten is gebleken 
dat nog heel wat toekomstige soldaten 
de militiewetgeving onvoldoende be
grijpen en dan ook verkeerde beslis
singen nemen Vaak vernemen ze dan 
maar de juiste waarheid wanneer het 
te laat is 

Daaraan willen wij verhelpen door het 
organizeren van een voorlichtingsver
gadering voor alle soldaten van de 
klasse '83 en '84 

Deze vergadenng die vrij en kosteloos 
toegankelijk is voor iedereen, gaat 
door op donderdag 11 november 
1982 in zaal Club Moeskroenstraat te 
Lauwe om 18 u. stipt. 
Deze voorlichtingsvergadering wordt 
ingericht door de Vlaamse Soldaten
dienst „Ie Dien" en wordt voorgezeten 
door de provinciale sekretaresse Lie
ve Favoreel-Craeynest, gemeente

raadslid (Rekkemsestraat 19 te 8520 
Lauwe, tel 415481) 
Bevoegde sprekers zullen u wegwijs 
maken doorheen alle problemen in 
verband met uw legerdienst 
Michiel Capoen, senator, spreekt er 
over oproepingen, vrijstellingen, ont
heffingen, uitstel, kostwinnerschap, 
broederdienst, enz 
G Vandenbussche, Adjudant Infor 
Landmacht, spreekt er over het leger 
in het algemeen, reserve-officier, be-
roepsvrijwilliger enz (met film) 
Jef Piepers, gemeenteraadslid-Kuurne, 
spreekt er over sociale wetgeving, 
werkopzeggingen, ziekenfonds, uw 
rechten en plichten 
Er zal ruimschoots gelegenheid zijn 
met deze mensen te spreken Leg 
gerust uw problemen aan hen voor 
Breng uw verloofde of ouders gerust 
mee 

Izegem: dienstbetoon van 

de nieuwe VU-verkozenen 
Na de VU-doorbraak in Izegem zijn 
er 5 VU-gemeenteraadsleden, onder 
wie 3 schepenen 

Hoewel een en ander maar na 
1 januari in werking treedt, staan de 5 
nu al ten dienste van de bevolking 
Daarom hieronder hun naam, adres 
en telefoonnummer 

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

— Geert Bourgeois, Vanden 
Bogaerdelaan 47, tel tijdens de 
kantooruren 30 52 87, tel prive 
309973 

— Enk Vandewalle, H Dunantstraat 
9, tel 302670 

— Bernard Depoorter, Kortrijkstraat 
166, tel 301039 

— Piet Seynaeve, Roeselaarsestraat 
436, tel 309390 

— Jan Maertens, Prinsessestraat 
50 /1 , tel (tijdens de kantooruren 
3004 39, tel privé 309774 

Bovendien is elke vrijdagavond, van 
19 tot 20 uur, een van onze 
verkozenen te bereiken, in het 
arrondissementeel VU-centrum 
't Leeuwke, Nieuwstraat 25 in Izegem 
(tel 309661) 

Op hetzelfde adres heeft VU-senator 
Firmin Debussere elke zaterdagvoor
middag, van 11 tot 12 uur zijn zitdag 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 

Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21.22.48 

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

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 1000 Brussel 

Tel.: 511.61.33 Privé: 569.03.18 

Aankoop en verkoop van Hol
landse, Luikse en Vlaamse meu
belen van de t7de en 18de eeuw. 
Kunstvoorwerpen. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[MM 
Littoral 

uitgebreide keus bemeubelde villa's • appart. - en studio's 
in alle prijslilassen alles inbegrepen 
«raag gratis kalalogus met (oio's 

LEOPOLD II-IMN 1205 
t4M OOSTDUINKERKE 
TEL. OM/II.26.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenvueg 65, TERNAT 
Tel. 582.14.41 

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

TEL. 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenslraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
0|)cii v.in 10 tol 19 u 30 Zürul.ig oti iii,i,)iiil,ig ycslolcfi 

MATRASSEN PLAHEAU 

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

Platteau-Lievens, 

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

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek. 

Merchtemsestwg. 36, 
1810 WEMMEL 
Tel. 460.04.10 

poggenpohi 
e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 
Belgiélei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel:. 03/230.07.72 

Wij bouwen voor u_ 
— sleutel op de deur 
— en_ zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel. 052-4788.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel.. 03/235.65.75 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 lot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 
Tel. 02-268.1402 

DE CRAEN ROM pvba 

.Verwarming - stoom • sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel. 015-71.12.40 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel.: 03/35370.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

B -I- M 

Bouwpromotoren 
en daklimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Tel. 054-330687 

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

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

TETRONIC 
vervaardigt en plaatst elektronische 

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

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-21.36.36 

• Ongehuwde jonge vrouw 
met lager secundair onderwijs en 
getuigschrift in avondlessen van 
Nederlands en Frans sekreta-
riaat, met begrippen van Engels 
en Duits, zoekt betrekking in 
Brussel of ten westen ervan. 
Voor Inl. tel. Volksvert. Dr. 
J Valkeniers, 02-569.16.04. 

EN BItOCKEN 
moeilijke maten,/ 

rakkundige retouche ' 
••«•at«rkl«*rM*k*r / I 

D 
¥ernnees 

i.li..l..J..'.i.ll»l.'l.'.U.JJ'l«!Hlt 

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

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsstichtingen. 

Over het ganse land. 

lustrerle 

mare 
de vriése 
bar, ruzetleljan 56c brugge 
050/35/4 04 . 
baan brugge kodriik 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, ERPE 

Tel 053-21.29.11 en 053-21.2757. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van hel vak 

ADÖLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054-3337.56 

Drukkerij A.D.B. 
Kerkstraat 222 

Grimbergen-Humbeek 

Alle drukw^erken 

Tel. 02/269.50.80 

qzr \ STUDIO 
• * - ^ DAMN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architekluur 
— Huwelijksreportages 

Leot^Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31.13.76 

PVBA SIMILLON 
Tuitenbergstraat 130 

1680 LENNIK 
TeL 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
Elektrische installatie ook in
dustrieel - verlichting - elektri
sche venwarming. 

n.v. de winne - uyttendaeie 

handelsdrukkerij typo - offset 
H fabrikatie onnslagen - zakomslagen 
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28 m Mensen van bij ons 

LEUVEN — „Herinner je je ze nog, de versjes uit je kinderjaren: „De 
pruimeboom"yan Van Alphen, „Van zeven kikkertjes"van Heye, „Och 
Jantje lief, doe mij plezier" wan Gouverneur, „De Haan", of „Minneke-
poes en Baron" van Jan van Droogenbroeck, „Het geschenk" van R. 
Leveling, „Boerke Naas" van Gezelle, „Avondliedeke" van Alice 
Nahon, „Het Spook" van Van Moerlande, „Twee bloote teentjes" van 
Rie Cramer, „Van een duizendpoot"van Han G Hoekstra, „Het spreek
uur van Dokter Maas" van David Tomkins, „Sebastian" of „Meester 
van Zoeten" van Annie M.G. Schmidt, en zovele andere.-
Als er jou bij één of meerdere van deze titels een licht is opgegaan, 
dan zal je allicht gedacht en gevoeld hebben: 
„Hé, hoe prettig was dat!" Ja, misschien zie |e nog w^el je vader fier en 
met verheven stem voordragen: 
„De haan-
Ziet gij hem op den mesthoop staan, 
Den fleren haan? 
Zijn staart, hij schittert als een vlam^" 

Brief 
Meneer de burgemeester. 
Zou jij wat willen doen? 
Voor Lies en Jan en Joris, 
Voor Wim, voor mij, voor K o e n ' 

We willen graag een speeltum. 
En niet zoveel beton, 
We willen graag veel bloemen. 
En ook een stuk gazon. 
Een park, als dat zou kunnen. 
Ik weet niet of het gaat! 
En wei om in te stoeien 
En bomen in de straat. 
Er staan zovele huizen. 
En nergens is er groen! 
Meneer de burgemeester. 
Wil ji j daar wat aan doen? 

Schmidt-complex 
Germanist Jan Van Colllle, assis
tent aan de universiteit In Leu
ven, heeft een merkwaardig boek 
samengebundeld: „Ma, er zit een 
dichiter in mijn boom" 
Waar in het algemeen de publika-
tle van jeugd- en kinderboeken 
kinderziekten blijft vertonen is 
het hoegenaamd niet beter ge
steld met het aanbod van gedich
ten voor kinderen. 
Toch is het precies tijdens hun 
jongste levensjaren (van twee tot 
pakweg negen jaar) dat kinderen 
biezonder gevoelig zijn voor de 
poëziewereld. 
Vinden Vlaamse poëten het kin
dergedicht te min? 
We moeten vaststellen dat in de 
jaren 7 0 in Vlaanderen nauwe
li jks acht (8) nieuwe poëziebun-
deltjes voor kinderen aangebo
den werden. 
Jan Van Coil l ie: „Ik ben tot de 
vaststelling gekomen dat de puike 
Annie Schmidt voor veel van onze 
kinderen veruit de meest „moder
ne" dichteres is waarvan zij vers
jes hebben geleerd Inderdaad, 

sinds ruim twintig jaar (na '60^ 
zoek je vergeefs naar een behoor
lijke bloemlezing kindergedichten 
Het lijkt wel dat men op onze 
scholen opgescheept zit met wat 
ik een Annie Schmidt-complex 
noem 

Geheugenlesjes 
Let wel. ik beweer niet dat er na 
Schmidt geen puike kindergedich
ten meer zouden geschreven zijn 
Maar, toen Annie MG Schmidt On 
1950) haar eerste versjes voor 
kinderen publiceerde, gooide ze 
meteen alle poorten van het knus
se kinderverzenland wijd open 
Joelend stormden de kinderen 
naar buiten en in hun vaart sleur
den ze de dichters mee 
Na Schmidt kwamen er dan nog 
anderen Ze schiepen honderden 
gedichtjes, maar die blijken de 
kinderwereld nauwelijks nog te 
bereiken 

Daarom hebben we deze bloemle
zing gemaakt met nagenoeg 200 
kindergedichten van zo'n 60 poë
ten" 

Jan Van Coiilie 

Verdienen onze kinderen 
geen diclitwerlc?" 

-^toï»t'*K'^«B*&J'ia(**T*Hl'-rt ^-T x t ' . s , .̂ iHT* 

— De leerkracht en de vader 
staan dus nog steeds met de 
haan op de mesthoop? 

Jan Van Coil l ie. ..Het is met alleen 
jammer dat recent gemaakte 
prachtige kindergedichten met 
doordringen in de klassen, maar 
dat ook de poezie-beleving nog 
goeddeels allesbehalve aange
moedigd wordt 
Twee jaar geleden heb ik een 
onderzoek gehouden in 180 
Vlaamse basisschoolklassen 
Daarbij heb ik de reakties en wen
sen genoteerd van nagenoeg 
3000 kinderen 
Zon zeventig procent van hen 
reageerde spontaan ja. ik houd 
zeer graag van gedichtjes (Ter
loops meisjes blijken meer dan 
jongens poezie-minnend te zijn) 

Een andere vaststelling stond hier
bij in schril kontrast de leerkrach
ten blijken genoegen te nemen 
met een zeer verouderde gedich-
ten-selektie Annie MG Schmidt is 
nog immer veruit de jongste in een 
dichtersreeks die goed gevuld 
blijft met de vaste waarden Gezel
le. Rodenbach. Van Ostaijen, Ver-
weij 
Het blijkt dat leerkrachten geen 
gedichtenbundeltjes kopen Ze 
zijn trouwens ook moeilijk te vin
den in biblioteken En zo blijft de 
kinderpoëzie een zaak van geves
tigde waarden die in de school
boeken getrouw vermeld staan 
In de boekhandel is de Nederland
se Miep Diekmann een bestseller 
Maar, de geschenkboeken zijn 
daarom nog geen vaste waarden 
op school 
In Engeland. Frankrijk, de Oost
bloklanden wordt nogal wat meer 
zorg besteed aan de rijke poëti

sche droomwereld van de kinde
ren 
Ik kan slechts melden, na mijn 
enquête, dat ten eerste de verou
derde gedichten-selektie ook bij 
veel leerkrachten wrevel wekt 
Maar ook. dat er bij onze jongste 
onderwijsplichtigen ook niet be
paald veel entoesiasme aanwezig 
IS omtrent de poëtische lesmo-
menten 
Immers, het blijkt dat nog net als 
twintiger-dertig jaren geleden ge
dichten veelal slechts aangewend 
worden als prachtstukken voor 
een geheugenles 
Het gebeurt nog elke schooldag 
dat duizenden kinderen hun van-
buiten-geleerd gedicht een na één 
vooraan op het klaspodium aan 
het afdreunen zijn 
Daarbij wordt geen rekening ge
houden met het feit dat sommige 
kinderen met graag voordragen 
„omdat ze me dan altijd in de klas 
doen lachen". Toch blijken kinde
ren spontaan veel van poëzie te 
houden omdat ze ofwel de versjes 
prettig vinden, omdat ze „kunnen 
miauwen als een kat", omdat leer
krachten prettige lessen met fan-
tazie-prikkelende momenten uit
denken 

Dat IS het wat meer. veel meer. 
zou moeten gebeuren op school 
Is het met zo dat het kind zelf van 
nature uit een kleine dichter is"^ 
Kind en dichter delen immers een
zelfde openheid tegenover de taal 
en de hun omringende wereld" 
Uw ervaring met kinderpoëzie is 
duidelijk niet van de meest pret
tige. Het schoolse onderricht laat 
op te veel plaatsen verstek gaan. 
In de boekhandel en bij de dich
ters zelf ligt kinderpoëzie niet 
bepaald bovenaan op de eerste 

la. Twintig jaar lang heeft de 
Vlaamse jeugd niet al te veel 
boodschap gehad aan de Vlaam
se dichters... 
Jan Van Coil l ie: .,lk vrees het Op 
school IS er het mechanisch af
dreunen van een uit het hoofd 
geleerd stukje 
Wordt er met te weinig gezocht 
naar mogelijkheden voor een 
groepje kinderen om plezier te 
beleven aan een fijn gedicht'^ 
Een speelse voordracht bij voor
beeld waarbij de jongens en meis
jes zich kunnen verkleden, zich in 
een andere figuur kunnen inle
ven ^ 
We mogen ook met uit het oog 
verliezen dat net als wij ook kinde
ren met allemaal dezelfde smaak 
hebben 
Kleine teaterstukjes en poppen
spel zijn mogelijk met poëzie als 
„werkstuk" 
Och met zoveel andere didakti-
sche ingrediënten kunnen onze 
jongeren ertoe gebracht worden 
meer poëzie te smaken en zelf 
gedichtjes te schrijven waarvoor 
ze niet meteen uitgelachen wor
den 
Het dichtwerk is een onderschatte 
onderwijsvorm voor taalverrij-
king" 
Veel van uw bemerkingen geiden 
ook voor het jeugd- en kinder
boek in het algemeen. Worden 
die niet te weinig gebruikt in het 
onderwijs? Zijn die niet te duur 
geworden, én voor de schrijver 
die een uitgever zoekt, én voor 
het gezinsbudget...? 
Jan Van Coil l ie: ..Jammergenoeg, 
inderdaad is dat zo Voor een deel 
zal het ook wel verklaren waarom 
kinderpoëzie de jongste tijd zo 
weinig te boek wordt gesteld 
Maar het kan toch helemaal met 
verklaren waarom sinds twintig 
jaren (dus ook in de „gouden 
zestiger jaren") helemaal geen 
bloemlezing van moderne kinder
poëzie meer gepubliceerd werd. 
Een vernieuwde belangstelling op 
school en vanwege de dichters is 
zeker nodig" 

Allicht, al was het nog maar om 
de grote mensen de kinderwe
reld opnieuw te laten herontdek
ken. 
Zoals met Miep Diekmann: 
een twee hop 
de roltrap op 
allemaal benen 
allemaal tenen 
allemaal tassen 
en nu oppassen 
een reus van een stap 
daag, roltrap! 
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