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NU ZATERDAG iZEGEM VU-mandatar issen bijeen! 
NU ZONDAG ST.-NIKLAAS Lees biz. 17. 

Schiltz en 107 quater 
De Raad van State heeft uitspraak gedaan inzake het beroep 
dat door Hugo Schiltz, Vlaams minister van Financiën en Be
groting, werd ingesteld tegen de bevoegdheidsverdeling bin
nen de Vlaamse regering. 

Het geschil vond zijn oorsprong in de politieke vemdkkelin-
gen bij de taakverdeling onder de ministers van de Vlaamse 
regering begin 1982. Dezelfde koalitie die de centrale rege-
rinig had gevormd — de CVP en de PW - vormde een meer
derheid binnen de Vlaamse regering en legde aan de minder
heid haar wil op. Wat o jn. betekende dat de bevoegdheid van 
Financiën en Begroting in twee werd opgedeeldt Schiltz 
kreeg de Begroting en Financiën van het Gewest toegewezen, 
terwijl Geens de Begroting en Financiën van de Gemeen
schap voor zichzelf behield. 

Het geschil overschrijdt een klassieke rel tussenpersonen of 
politieke partijen. Met de beslissing om Financiën en Begro
ting op te delen, werd een belangrijk en moeizaam afgedwon
gen winstpunt van de Vlaamse Beweging terug op de helling 
gezet Gedurende de jaren zeventig moest een goed deel van 
de Vlaamse energie besteed worden aan de strijd tegen het 
fameuze artikel 107-quater van de grondwet, dat een driele
dig federalisme „met Brussel op de wip"dreigde in te voeren. 
Van Vlaamse zijde is duidelijk gesteld dat de federalizering 
moest gebeuren langs Vlaamse kant, door Gewest en de Ge
meenschap te laten versmelten. 

Bij de haastige en uiterst slordige staatshervorming-Martens 
in de zomer van 1980 ging althans deze verworvenheid niet 
verloren. De hele wordingsgeschiedenis van de wetten van 
1980 bevestigde de uitdruldielijke wil van de wetgever, om het 
Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap als een geheel 
te beschowuen: één Vlaamse regering, met ministers wier be
voegdheden zich uitstrekken over &lle Vlamingen zonder 
onderscheid. 

Zo stonden de zaken dus bij de regeringsvorming na de ver
kiezingen van 1981: de éne Vlaamse regering, bevoegd over 
Gemeenschap en Gewest, kon aan de slag. Het bekrompen 
partijpolitiek maneuver van de CVP-PW-meerderheid bij de 
taakverdeling zette echter dadelijk een domper op de voor
uitzichten. 

Na moeizame en vergeefse pogingen om zijn tegenspelers tot 
inzicht te brengen (waarbij uiteindelijk alleen de CVP onver
zettelijk bleef), besloot Schiltz de zaak door te schuiven naar 
de Raad van State. Zijn stelling leek, zo bleek uit heel de 
voorgeschiedenis, onaantastbaar. Ze werd dan ook onver
deeld bijgetreden in het verslag van de Auditeur van de Raad 
van State op 30 juni jl. Zopas echter heeft de Raad van State 
het beroep van Schiltz verworpen. Juristen zullen aan dit wa
zige vonnis, waaruit het vermoeden opwalmt dat vooraf een 
stelling werd geponeerd die achteraf van juridische opschik 
werd voorzien, alvast een kluif hebben. 

Het arrest zegt alleen dat, wat Geens uitspookte met de huidi
ge verdeling van de bevoegdheden, niet onwettelijk is. Een 
andere verdeling is echter evenmin onwettelijk. 

Het politiek probleem blijft dus bestaan. De Vlaamse rege
ring, de Vlaamse Raad, de partijen in Vlaanderen en alle 
Vlamingen moeten nu maar duidelijk maken wat ze willen. 
Het gaat inderdaad om Schiltz, maar om oneindig veel meer 
dan de mens en de minister, die trouwens tegen een stootje 
kan. Het debat over de bevoegdheid van deze minister is in 
wezen het debat over de tweeledigheid of de drieledigheid. 

Misschien begrijpt zelfs Geens dat op dit allerlaatste ogen
blik. Zoniet moet het hem duidelijk worden gemaakt: de 
Vlaamse natie mag zich niet laten opdelen en uiteensplitsen 
omwille van bekrompen persoonlijke of partijdige belange-
tjes. (tvo) 

Foto van de week ïjéjpï^ 

Eergisteren werd in vier provincies gestald De vakbonden spreken van een sukses. terwijl de patroons en de 
regering dit afzwakken. Een waanzinnig incident speelde zich af in de kantoren van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening te Sint-Niklaas. De inboedel werd er overhoop gehaald en zelfs eventjes poogde het 
groepje onruststokers brand te stichten! Waarom nu zo nodig de administrate van de RVA het moest 
ontgelden blijft voor ons een raadsel! Of is het misschien een uiting van verachting voor de werkzoekenden 

door sommige vakbondsmilitanten? Veel werklozen zijn immers niet gesyndikeerd... (foto H. De Wit) 

Cockerill-Sambre versus Nobels-Peelman? 
Na een lange gespannen onder-
handelingsperiode werd vorige 
week vrijdag dan toch beslist — 
door de Vlaamse regering — om 
het Wase metaalkonstruktiebe-
drijf Nobels-Peelman van de on
dergang te redden. Het gebeurde 
op het ultieme moment dat een 
verder talmen het faillissement 
van dit Vlaams bedrijf zou bete
kend hebben op een moment dat 
onder meer behoorlijke bestellin
gen in Arabische landen werden 
gemeld. 
Toch is het nog hoegenaamd niet 
zeker dat Nobels-Peelman defi
nitief is gered. De Vlaamse rege
ring heeft zware saneringseisen 
gesteld, en is duidelijk niet van 
haar kode voor ondernemingen 
in moeilijkheden afgeweken zo
als van een bepaalde (VEV-) 
hoek werd bekritizeerd. 
Maar, vooral is er nog de drei
ging van Jean-Marie Dehousse, 
voorzitter van de Waalse ge
westregering, die meteen aan
kondigde het dossier Nobels-
Peelman te zullen blokkeren. En 
hij kan dat effektief, onder meer 
door dwars te gaan liggen inzake 
de voorziene hulp van het Fonds 
voor Industriële Vernieuwing. 
Van dit Fonds moet nog een 
positieve beslissing vóór het ein

de van dit jaar afgewacht wor
den, waardoor 540 miljoen frank 
kan vrijgemaakt worden voor het 
uitwerken van innovatieprojek-
ten_ 
Na een uitputtende onderhande-
lingsperiode heeft de Vlaamse re
gering uiteindelijk strenge voor-
vy^aarden en een strikt tijdsschema 
voor „saneringen en heroriënte
ring" opgelegd. Inmiddels hebben 
het personeel en de schuldeisers 
al een gezamenlijke inspanning 
opgebracht die goed is voor 1,1 
miljard vermindering van de rode 
cijfers. Nu stellen dat de Vlaamse 
regering toegegeven heeft aan de 
verleiding om wegens politieke re
denen ettelijke gemeenschapsgel
den in een ziek bedrijf te stoppen 
(net zoals al jaren geschiedt met 
Cockenll-Sambre) is volkomen on
juist 

De Vlaamse Gewestelijke investe
ringsmaatschappij heeft tot op het 
laatste moment zeer restriktieve 
bemerkingen gemaakt 
Maar uiteindelijk heeft de Vlaamse 
regering toch toegegeven dat in
dien men een bedrijf als Nobels-
Peelman ter ziele laat gaan dan 
ook de hele subsidiepolitiek in dit 
land tot de laatste frank dient 
geschrapt te worden. Dit metaal-
konstruktriebedrijf kan nog de 

toekomst voor zich hebben. 
Wel dient tegen half volgend jaar 
bewezen te worden dat de nieuwe 
managers (de familie Nobels ver
dwijnt kompleet als aandeelhou
der) er daadwerkelijk in slagen 
een gedegen rendabiliteit te her
winnen en de tewerkstelling van 
honderden Wase ariaeiders en be
dienden te waartx>rgen, ook nadat 
de injekties van overheidswege 
zullen stopgezet worden. 

Maar! Veel dreigt ook weer af te 
hangen van het obstruktiespel dat 
Dehousse heeft aangekondigd, en 
dat dreigt OF)gevoerd te worden 
via het al dan niet beschikbaar 
stellen van centen door het Fonds 
voor Industriële Vernieuwing. Van
daag kan slechts gevreesd wor
den dat de toekenning van 540 mil
joen beloofde overheidssteun die 
Nobels-Peelman broodnodig heeft 
zouden gekoppeld worden aan 
het toekennen door de regering-
Martens V van andermaal 13 mil
jard ten t)ate van Cockerill-Sam
bre dat momenteel alweer blut zit 

En, dat — het v ^ z e hier niet 
terloops herhaald — Cockerill-
Sambre nog onverminderd de 
hoogste lonen in de staalindustrie 
blijkt uitkeren! 

(hds) 
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BESPOHELIJKE 
STAATSHERVORMING 

De algemene vergadering van het 
Priester Daensfonds, bijeengekomen 
op 28 november keert zich openlijk 
tegen de bespottelijke manier waarop 
de staatshervorming verioopt 
Zij Is duister en vuil In een verwarring 
die opzettelijk gesticht wordt door de 
neo-unltarlsten om ze te doen misluk
ken. 
Dezen zien niet dat ze daardoor België 
zelf in de grond boren- het ombouwen 
tot een klare, duidelijke statenbond js 
zijn enige redding. 
En wat gebeurt er? De Vlaamse rege
ring beschikt niet over de nodige geld
middelen om haar beleid te voeren. 
Een Vlaamse staat, lid van een Belgi
sche statenbond, behoort over zijn 
eigen fiskaliteit te beschikken. Deze 
Vlaamse staat dient niets van België te 
ontvangen maar van zijn eigen bevol
king. 
Hij moet zelf bepalen wat hij aan de 
Kroon en sommige centrale instanties 
(Buitenlandse Betrekkingen) wenst 
over te dragen. 
Krachtig dient te worden geprotes
teerd tegen het feit dat in Vlaanderen 
burgemeesters worden benoemd op 
voorstel van een Waall 
Is dat staatshervorming? 
De Vlamingen worden zodoende voor 
de gek gehouden. 
Het Priester Daensfonds roept alle 
Vlamingen van welke strekking ook 
ertoe op deze toestand zeer spoedig 
en radikaal te veranderen. 

(ine«gedeeld) 
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NEST BEVUILEN? 

Uw rubriek Perspektier lezen is voor 
mij één van de dingen die ik nooit zal 
laten wanneer „Wij" voor mij ligt Maar 
wat we in het nummer van 25 nov. te 
lezen kregen is toch niet zo netjes. Dat 
de .serieuze gazetten" aan stompzin-
nigheki durven doen moeten zij weten, 
maar van .Wij" had ik wel wat anders 
verwacht 
Is .Wij" soms vergeten dat .De Mor
gen, de krant die durft", een heel 
andere toon aanslaat wanneer de Jat-
nneraden" mee aan de tafel zitten van 
ons aller landje? Werd er toen door 
diezelfde .Morgen" egscherrnd met de 
slogans .soKdariteit onder de kamera
den"? Vlemlgen en Walen waren toch 
allemaal werkers die aolkteir moesten 
zijn nietwaar? 
Uit respekt voor de Vlaams-nationalis
ten zou die krant niet In het partijblad 
mogen vernoemd worden, laat staan 
er naar te verwijzenl Is het J>e Mor
gen" niet die alles wat Vlaama-natfcxia' 
Kstisch Is uitspuwt alsof het galls? Wie 
zijn de grote propagandisten van het 
AFF waar Wealisten steeds weer te
genop nnoeten als er t>etoogd wordt? 
Het betogen voor amnestie is toch nog 
één van de goede zaken waar de 
Vlaams-natkxialtsten voor op straat 
komen? Heeft „Wij" daar al eens iets 
positiefs over gelezen in .De Mor
gen"? En de Voer_ daarover ooit iets 
goeds gelezen in die krant? En de 
Uzerbedevaart? 
Neen .Wij", laat die krant voor wat Nj is 
en neem in 't vervolg andere kranten 
om naar te verwijzen. 

P.B. Melsele 

VOERPROBLEEM 
OPLOSSEN 

Sedert 1963 is de Voer bij Limburg, se
dert 1963 eist men Retour è Liége. Se
dert 1960 wordt de samenleving ge
stoord in de Voerstreek. 
Retour é Liége zal er nooit meer 
komen beweert men, het is tegen de 
taalwet en om dat de te bereiken dient 
de grondwet veranderd te worden. 
Doch nu reeds bijna twintig jaar zijn de 
Vlaamse Voerenaars, vele Vlamingen 
en verschillende aktiegroepen toch in 
verdedigende stellingen teruggedron
gen. 
Keer op keer komen dezelfde eisen 
van Retour è Liége terug en steeds ko
men zij in de belangstelling vla alle 
persmedia De samenleving van men
sen in deze vroeger zo rustige streek 
Is haast onmogelijk geworden. 
De autochtone bevolking zou na een 
rustpenode zeker op de vroegere rus
tige vriendschapelijke voet kunnen ko
men was er niet de inmenging van 
buitenuit 
Steeds In verdediging blijven zal zeker 
niet mogelijk zijn. Zegt men niet „De 
beste verdediging is de aanval?" 
Zo dachten eind 1973 enkele voor
vechters in de Voerstreek er ook over. 
Vóór de samenvoeging van de zes 
Voergemeenten zou er iets moeten 
gebeuren, na de samenvoeging zou 
het probleem nog groter worden I Zij 
stelden een uitgewerkt voorstel op om 
de zes Voergemeenten samen te voe
gen met de gemeente Riemst even
tueel ook Lanaken. Deze tekst werd 
naar Kamerieden en senatoren ver

zonden. Hun antwoorden kunnen sa
mengevat worden in volgende zin: Dit 
is tegen de taalwetten en er zou een 
wijziging van de grondwet moeten 
komen. Zó was deze zaak weer ge
klasseerd en de verfransing ging ver-
derl Zou het niet mogelijk zijn dat de 
Vlamingen nu de eisende partij wer
den en de Voer eens en voorgoed vei
lig zouden stellen in een Vlaannse 
gemeente (Riemst-Lanaken) met facili
teiten zoals deze In 1963 bedoeld 
waren .enkel voor Voeren"? 
Zó zouden er nooit nneer problemen 
zijn van benoeming van een burge
meester. 

E.V. Voeren 

DAT WIST IK NIET 

Op 1 november maakte Ik met een bus 
toeristen een uitstap in de Westhoek 
met een overstapje naar Frans-Vlaan
deren (Vlaanderen in Frankrijk). We 
zouden de schreve oversteken aan de 
grenspost bij Hondschoote. „Belgi
sche" doeaniers waren er nergens te 
bespeuren. Eenmaal uit het niemands
land, stootten we op de Franse tolbe-
ambten. We stonden op een boog
scheut van Hondschoote. Grote ont
goocheling I Op bepaalde niet al te 
vriendelijke toon werden we verzocht 
„demi-tour" te maken. We mochten 
gewoon niet binnen. Zoals het heette, 
moesten wij de grens over langs een 
internationale grensovergang. Iemand 
maakte de opmerking om de bus voor 
de grens te laten staan en te voet heen 
en weer naar Hondschoote te gaan. 
Ook dat was een misrekening. Naar 
het schijnt mogen alleen een beperkt 
aantal mensen uit de streek en dan 
nog voorzien van een speciaal pasje, 
over zo 'n dest>etreffende grenspost 
Van pasjes gesproken en dit anno 
1982 tussen twee landen met een 
bevolking met niet-zwarte huidskleur 

Enkele vragen. Is dat overal zo aan de 
grens van ons land met de andere 
buurianden? Waarop steunt men zich 
voor deze handelswijze? Is dit in over
eenstemming met de mensenrechten? 
Indien het zo is dat ook onze landgeno
ten uit deze streek een pasje moeten 
hebben; waarom hebben zij dat wél en 
wij niet? Indien wij allemaal zo 'n pasje 
kunnen hebben, (we zijn toch allen 
gelijk voor de weü waarom dan nog 
die maatregel? Dat een beperkt aantal 
mensen slechts deze grensovergan
gen mogen gebruiken, is toch discrimi
natie en zeker in verisand met het vrij 
verkeer van goederen en personen 

Brieven 

binnen de EEG? Deze zaak Is op te los
sen! Wie doet er iets? Wat denkt onze 
gemeenschapsregering hierover en 
wat doet zij? 

M.U Brugge-St-Andries. 

OPEN VRAAG 

Op een schriftelijke vraag (nr. 1024/ 
02) aan de Kommissie van de Europe
se Gemeenschapp>en, betreffende ge-
vaariijke kosmetische stoffen is een 
zeer verhelderend antwoord gegeven, 
wat de ekologisten onder ons moet 
alarmeren! Werk voor onze nnandata-
rissen dua 
Wat zegt deze kommissie? 
De kommissie zegt (zeer beperkt 
weergegeven) het advies naast zich 
neer te hebben gelegd om met de 
belangen van de industrie rekening te 
houden! 
Wat was er dan wel geadvizeerd? 
De kommissie heeft een wetenschap
pelijk komitee opgericht bestaand uit 
de meest vooraanstaande deskundi
gen uit de Lid-Staten op het gebied 
van de toxikologle wiens aanbevelin
gen zijn tot voor kort opvolgde. 

Voor het eerst is de Kommissie even
wel afgeweken van de door haar ge
raadpleegde toxicologen om een 
haarkleurstof die mutageen blijkt te 
zijn en misschien kankerverwekkend, 
te verbieden. 
Rest ons de vraag: wie kan er achter
komen welke kleurstof dit is en in 
welke produkten (merken) zulks 
verwerkt Is? Wie zorgt ervoor dat de 
wetgever de fabrikanten kosmetische 
produkten verplicht om de samenstel
ling van hun produkt op de verpakking 
te vermelden? 

DvSdC, Zoersel 

Deze week in 

JOSE HAPPART ? 
De kandidaat-burgemeester draaft 

tegenwoordig door de pers. Maar vele 
vragen werden hem niet gesteld. Knack 
deed dat wsl. Deze week. Koop dus 
die Knack! 
De sociale zaken 
van Dehaene 

Kcwrddansen voor toch een werk-
tijd-akk(X)rd. DQ hervorming van de 
sociale zekerheid kan duur uitvallen. 
De vrienden van vroeger. Een gesprek 
met minister Jean-Luc Dehaene. 
Het Europees 
visserijbeleid 

Het gemeenschappelijk Europees 
visserijbeleid laat al meer dan tien jaar r 
op zich wachten. Voor het einde van dit\ 
jaar moet er een definitieve oplossing \ ôieet mii ^j^^,^. 
worden gevonden, want op 31 december \ 3 ^̂ «̂  vvtoe»»̂  ̂  
vervallen de uitzonderingsmaatregelen - ^̂ ^ 
die de Gemeenschap aan Groot-Brittan-
nië heeft toegestaan. Een beschouwing 
over dit probleem en nog diverse andere 
visserij-moeilijkheden deze week in 
Knack. 

Mannen en sex 
Shere Hite schreef een rapport 

over het seksuele leven van de man. 
Aan dit rapport is tien jaar gewerkt. 
7.239 mannen in de leeftijd van 13 tot 
97 hebben - schriftelijk - geantwoord op 
een lijst van 173 vragen. Vragen over 
Sex en Liefde en Huwelijk, want dat 
schijnt allemaal tcx;h iets met elkaar 
te maken te hebben. Het Hite-rapport 
praat grondig en ernstig over deze 
dingen. De antwoorden geven grosso 
modo een beeld van de man in deze 
tijd in onze beschaving. tijd in onze beschaving. ^ m" "^^^ 

5fS»i«'isv;«*-.„;; VOO» ^ i j .13 n« 
t*ote<^^„«^^KÏ*^£'^ontvan8^^ 
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Menser\ H9 
Brave Houthuys... 
De voorbije staking was vooral 
in de openbare sektor te merken. 
Alhoewel door de algemene 
treinstaking in de vier betrokken 
provincies vele ambtenaren hun 
„bureau" niet bereikten. En het 
sukses van de staking was dui
delijk kleiner in de privó-sektor. 
Nochtans had ACV-voorzitter 
Jef Houthuys het alleen tegen 
„de patroons' bedoeld, en niet 
tegen de regering (die overigens 
volstopt met eigen ACV-minis-
ters). Om die CVP-excellenties te 
sparen richtte de ACV-leiding 
haar pijlen dan maar „op de pa
troons". Bang voor een terecht
wijzing vanuit de CVP-Tweeker-
kenstraat? 

...en stoutere 
Debunne 
Het leidmotief van de socialisti
sche vakiaond A B W was even
wel zeer duidelijk: tegen de huidi
ge CVP-PVV-regering. Natuurlijk 
zijn ook de patroons voor Debun
ne schuldig, maar de hoofdverant
woordelijke voor de alsmaar ver
slechterende toestand van de 
werknemers (en werkzoekenden) 
blijft de regering] 
Van een samenhangend vak
bondsfront is vooralsnog geen 
sprake. Integendeel, ACV en 
ABVV blijven hopeloos verdeeld 
over intenties en doel van hun 

akties. Slechts eventjes gebruik
ten zij nu hetzelfde middel. 
En heeft iemand een woord ge
hoord over de steeds voortbe-
staande ongelijkheden tussen 
Vlaamse en Waalse werknemers? 
Integendeel... Alles werd toege
dekt met het magische, en in dit 
verband, valse begrip „solidariteit". 
De onrechtvaardigheden in dit 
verband werden niet aangeklaagd. 

Nelly 
aan de deur 
Toen vorige week woensdag een 
delegatie van het personeel van 
Nobels-Peelman uit St-Niklaas op 
het kabinet van minister Geens, 
voorzitter van de Vlaamse Rege
ring, was uitgenodigd werden zij 
vergezeld door VU-senator Nelly 
Maes en SP'er Freddy Willockx. 
Tot hun grote verwondering en 
gerechtvaardigde ergernis moch
ten deze beide parlementsleden 
niet aanwezig zijn bij de gesprek
ken met Geens! Op een hoogst ar
rogante wijze werden zij botweg 
de toegang ontzegd en wilde 
Geens hen zelfs niet zien. De SP-
ministers deden ook alsof hun 
neus bloedde^. Enkel VU-minister 
Hugo Schiltz heeft Nelly Maes dan 
persoonlijk ontvangen, om met 
haar de toestand te bespreken. 
De CVP'er Geens vreesde waar
schijnlijk dat Nelly hem zwaar op 

de vingers zou tikken en liet haar 
dus maar aan de deur staan. Moe
dig, niet? 

Deze week dit... 

„Oranje 

Deleu 

De papieren rompslomp en de 
strakke reglementering van onze 
samenleving heb ik deze week 
duchtig ervaren. Een jonge 
vriend, getrouwd met een even 
jong en lief meisje, twee kleine 
kindjes, las vóór ongeveer een 
jaar het aanlokkelijk bericht dat 
de Vlaamse regering een nieuw 
premiestelsel had uitgedokterd 
voor de huisvesting. Bij aankoop 
van een oud en te renoveren 
huis kon een aanwervingspremie 
plus een saneringspremie 
worden tjekomen. Het jonge 
koppel geraakte gekneld tussen 
de muren van een klein 
appartement en zag plots de 
kans uit hun problemen te 
geraken. Prompt werden de 
vereiste formulieren ingevuld. 
Een geschikte woonst werd 
aangekocht en de nodige 
vernieuwbouw gestart Hiervoor 
werden de laatste beschikbare 
centjes bijeengegaard. Samen 
met de beloofde premies 
konden zij hun schulden betalen. 
Vandaag, een klein jaar later, 
wachten ze nog steeds op deze 
toelage. Hun schuldeisers zijn 
echter het wachten beu. Gevolg: 
het jonge levenslustige gezin zit 
volop in de rats. 
Dit is zeker geen alleenstaand 
geval. Wellicht voelen duizenden 
jonge mensen zich door 
hetzelfde geklungel bedrogen. 

En de ministers maar klagen 
over de achteruitgang van de 
bouwl 
Hoe onzinnig en demagogisch 
klinken dan de uitroepen van de 
liberalen in mijn oren: „te veel 
staatl". Zij bedoelen hiermee dat 
de staat te veel subsidies, 
vergoedingen en uitkeringen 
betaalt aan de gezinnen. Zij 
willen de sociale zekerheid 
grotendeels afbreken. Hun 
filozofie komt erop neer dat 
ieder voor zichzelf moet zorgen... 
en God voor ons allen. Voor 
zover God in hun denken past 
Daar ligt echter de knoop niet 
Er is inderdaad te veel 
bemoeizucht van de staat of 
beter, van de overheid. Een 
onontwarbaar raderwerk van 
een uitgebreide bureaukratie 
remt de spontane werklustige 
burger. Zijn initiatieven en ijver 
botsen op allerhande kontrole en 
het uiterst traag malen van de 
administratieve molen. Wat 
hebben de liberalen daaraan 
gewijzigd? Nul komma nul. 
Integendeel, zij spelen verder 
mee in het ondraaglijk spelletje 
van de politieke benoemingen in 
allerhande staatsdiensten en 
instellingen, die oorzaak zijn van 
een totaal gebrek aan 
soepelheid en efficiënte 
afhandeling van dossiers. 
Immers niet alleen de duizenden 

aanvragen inzake huisvesting 
blijven onbehandeld liggen, ook 
op het ekonomisch vlak gaat de 
jonge, verse ondernemingslust 
dood aan dezelfde ziekte. Het is 
in de industriële wereld veel 
gemakkelijker 20 miljard 
staatssubsidies te bekomen — 
zie Cockerill-Sambre — dan 20 
miljoen voor een gtoednieuw of 
levenskrachtig klein t»edrijf. 
Ik wil zeker niet van alle hout 
pijlen maken. Maar ook op dit 
vlak zijn de Vlamingen weeral 
de peer. Zij zijn het slachtoffer 
van de Waals-Belgische 
besmetting. De levensmoed van 
de Vlaamse gezinnen steekt 
immers af tegen de Waalse 
vermoeidheid. De ekonomische 
draagkracht van Vlaanderen ligt 
immers vooral in de kreativiteit 
van vele kleine en middelgrote 
ondernemingen. 
Hoe lang blijft Vlaanderen dit 
traditioneel geknoei verdragen? 
Of wensen de Vlamingen 
slapend en dromend dood en 
begraven te zijn, vóór ze het 
beseffen? Dan is het echter te 
laat 

Koningin Beatrix van Nederland 
heeft Jozef Deleu, stichter en 
hoofdredakteur van het algemeen 
Nederlands kultureel tijdschrift 
„Ons ErMeel" benoemd tot Offi
cier in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Met deze hoge onderschei
ding, die zelden aan een Vlaming 
te beurt vaK, wil het Nederlandse 
staatshoofd op een biezondere 
wijze de verdiensten van Deleu 
voor de kulturele samenwerking 
tussen Nederland en Vlaanderen 
erkenning geven. De onderschei
ding werd vorige week maandag 
door de Nederlandse ambassa
deur te Brussel aan de gevierde 
overhandigd. 

„Ons Erfdeel" viert dit jaar overi
gens zijn zilveren jubileum. Reeds 
25 jaar lang verschijnt dit buiten
gewoon goede tijdschrift Minister 
Coens van onderwijs besliste niet
temin voor enige tijd de gratis 
abonnementen aan scholen op te 
schorten... In Nederland wordt De
leu dus blijkbaar dieper gewaar
deerd. Jozef Deleu is verder ook 
hoofdredakteur van het blad „Sep-

tentrion. Revue de culture néerian-
daise", dat ook reeds aan de elfde 
jaargang toe is. Straks ook een on
derscheiding van de Franse presi
dent? Wij hopen het 

Brabantse 
Roggen 
Maar al te weinig wordt het 
machtsbastion van de provinciale 
deputaties in het licht gesteld. Ge
deputeerden en provinciegoever-
neurs nemen elke week dozijnen 
politiek, administratief en sociaal 
biezoTKler ingrijpende beslissin
gen, ver van bijvoorbeekJ de tv-
spots. Goevemeur Roggen van 
Brabant is vorige week uit de band 
gesprongen, en dan wel door te 
zorgen voor sensationeel nieuws 
met de nietig-verklaring van ge
meenteverkiezing in Brussel en 
Kapelle-op-den-Bos. 

Hij bracht zichzelf daarbij in op
spraak door — na vaststelling van 
de staking van stemmen bij de 
gedeputeerden (3 tegen 3) — zeH 
de politieke knoop door te hakken 
ten voordele van zijn PRL-broer 
die mét van HaKeren het niet kan 
verkroppen dat de Brusselse libe
ralen de scepter op het stadhuis 
uit handen zouden moeten geven. 
Bovendien ging goeverneur Rog
gen nog om een andere reden zijn 
boekje te buiten: door er niet voor 
te zorgen dat het provinciege
bouw na 18 uur toegankelijk bleef 
voor het publiek. De beslissingen 
van de Brabantse deputatie zijn 
dan ook alleen al om deze reden al 
ongeldig te verklaren door de raad 
van state. 
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Kommentaar 

VDB beticht 
Wordt gewezen premier en de
fensieminister Paul Vanden 
Boeynants nu beticht wegens fis
kale fraude? Ter zake doen én de 
onderzoeksrechter en het Brus
sels parket zeer geheimzinnig. 
Zelfs de prins Karel van Vlaande
ren — eertijds Belgisch regent 
— wordt minder gespaard. 
Wat vandaag wél zeker is: VDB 
beticht zelf. Hij heeft namelijk op 
een perskonferentie provincie-
goeverneur Roggen openlijk be
ticht van politieke maneuvers, en 
vooral het misbruik van diens 
machtspositie, bij de stemmin
gen in de vergadering van de 
Bestendige Deputatie van Bra
bant waar onder meer de verkie
zingen van Brussel-stad werden 
ongeldig verklaard. 

Twee pensen 
Het shownummertje van VDB, tij
dens een perskonferentie vorige 
week vrijdag, was — het kan 
moeilijk ontkend worden — gran-
dkx)8. 
Stel u voor, partijgenoten van 
VDB wordt verweten dat zij in de 
weken vóór de gemeenteraads
verkiezing Brueghel-festijnen op 
eigen kosten of die van privé-
geldschieters zouden georgani-
zeerd hebben Voor wat pensen 
en appelmoes op elektorale festij
nen zou de hoofdstad van Europa 
opnieuw naar de stembus moe
ten? 
Alleen maar omdat een 150-jaar 
oud Brussels liberaal bastion in het 
gedrang dreigt te komen en VDB 
zijn politieke afgang toch nog even 
zou kunnen tegenhouden met de 
burgemeesterssjerp van 's lands 
belangrijkste schepenkollege. 

Opgezet spel 
Evenwel, over de ophefmakende 
maraton-vergadering van de Bra
bantse Bestendige Deputatie 
vallen nog wel een aantal andere 
oprispingen te melden. 
We waren er aanwezig, die 

woensdagavond. Iets na 15u. 30 
gingen de deuren open en werd 
in openbare vergadering mede
deling gedaan van de verwerping 
van een kleine twintigtal klach
ten. 
Vervolgens werden de allerlaat
ste pikante dossier ingeleid: 
Brussel-stad en Kapelle-op-den-
Bos waren reeds eerder voorge
steld. In het diskussiepakket za
ten ook nog: Boutersem, Sint-
Jans-Molenbeek, Evere-
Goeverneur Roggen walste het 

Gekoppeld 
Na een maratonvergadering van 
vier en een half uur achter geslo
ten deuren kwam dan het onver
wachte verdikt waar zelfs de juris

ten van het provinciebestuur van 
opkeken: de verkiezingen in stad-
Brussel en Kapelle-op-den-Bos 
werden ongeldig verklaard. In 
Brussel omwille van de pensen en 
kompotfestijnen en in Kapelle om
dat VU-schepen van onderwijs 
Paul Peeters kort vóór de verkie
zingen het aandurfde leerkrachten 
hun wedde uit te betalen .zonder 
te wachten op de afloop van de 
aanslepende perikelen met het mi
nisterie, dat alsnog weigert met de 
nodige subsidies over de brug te 
komen. 

Evenwel, vrij kort na de medede
ling van de beslissing werd het 
vooral ook duidelijk dat beide be
slissingen aan mekaar gekoppeld 
werden. De nietigverklaring van 
de verkiezingen in stad-Brussel 
geschiedde tot grote voldoening 
van de liberalen, terwijl in de zaak 
Kapelle de CVP genoegdoenig 
kreeg. Straf is bovendien dat de 
stemming in de deputatie uiteinde
lijk een zaak van één man was- de 
goeverneur wiens broer bij de 
PRL dus belanghebbende partij 
was. Immers, drie gedeputeerden 
stemden voor en drie tegen de 
aanvaarding van de omstreden 
klacht., en de goeverneur zorgde 
dan maar voor de doorslaggeven
de stem. 

Zeer 
eigenaardig 
In hetzelfde pakket zat ook de 
verwerping van een klacht van 
de VU-Boutersem. Daar kon de 
VU niet aan de verkiezingen 
deelnemen omdat de nationali
teitsattesten niet t i jdig werden 
ingediend. Bij het hof van beroep 

VNOS 
op 
TV 

Vandaag donderdag 2 de
cember 1982 om 19u. 12 is 
er een nieuwe Vlaams-natio-
nale uitzending op televisie. 
De camera voert ons ditmaal 
naar Voeren. Met de mede
werking van taalgrenskenner 
Paul Martens, gemeente
raadslid Mia Vandeperre en 
een aantal Vlaamse Voere
naars wordt getracht een ba
lans op te maken van de 
toestand in deze Plat-Dletse 
streek... 20 jaar na de vastleg
ging van de taalgrens. Studio-
gast Is algemeen voorzitter 
VIc Anclaux. 

werd het VU-beroep onontvan
kelijk verklaard omdat zo stelde 
het Hof, er geen diskussie is over 
de nationaliteit precies omdat de 
attesten hoe dan ook werden 
ingeleverd. 
De deputatie stelt nu eveneens 
dat de VU-klacht onontvankelijk 
is omdat de klachtindieners geen 
kandidaat waren bij de verkiezin
gen! 
Het is wel zeer eigenaardig dat 
het dossier-Boutersem, ondanks 
het feit dat het volgens de depu
tatie geen ingewikkelde zaak 
was, mee in het allerlaatste pak
ket van hete hangijzers zat (Toe
vallig heeft de CVP in Boutersem 
een nipte meerderheid met één 
zetel.) 
Het dossier wordt nu uiteraard 
bij de raad van state ingediend.' 

Honni soit qui mal y pense 

klein dozijn toehoorders van de 
openbare vergadering buiten 
met de bemerking: er zal een 
beslissing genomen worden over 
deze dossiers, nog vóór midder
nacht Achteraf is gebleken dat 
hij wel duidelijk wist dat een 
maratonvergadering een opgezet 
spel was. 
Vóór middernacht immers moest 
de Deputatie alle klachten be
handelen. In het tegengestelde 
geval zou zij de haar toegemeten 
termijn laten verstrijken en zou 
bij voorbeeld ook de klacht (te
gen VDB-vrienden) uitgaand van 
de liberale lijst waar broer Rog
gen belanghebbende partij 
speelde, de facto verworpen 
z i jn-

Zoals onze buurman zegde: moest Vanden Boey
nants niet bestaan, men zou hem zowaar moeten 
uitvinden. Weinige dingen hebben vorige week 
ons hart zozeer verheugd als het tv-optreden van 
VdB dat eens te meer, volkomen geslaagd mocht 
heten. De verontwaardiging van de man was écht 
en zijn woede ongeveinsd toen hij aankloeg da t 
omwille van een paar pensen en enkele kilo's kom-
p o t de verkiezingen in Brussel in Brussel zouden 
moeten overgedaan worden. Pensen dan nog die 
hij, tot overmaat van ramp, niet eens zélf had gele
verd. 
Hij heeft overigens volkomen gelijk wanneer hij 
zich niet op de neus (tiens, waar is het plakkertje 
dat dit orgaan een tijd geleden sierde?) laat zitten. 
Het moge dan volkomen juist heten dat kandidaten 
van zijn bloedeigen CVP-PSC-lijst een aantal 
kiezers hebben vergast op pensen met kompot 
even onomstotelijk staat vast dat ook die deugniet 
van een Van Halteren zich te buiten is gegaan aan 
onoirbare praktijken. 

Vloeide niet aldus Vanden Boeynants, op menige 
PRL-bijeenkomst in verkiezingstijd de gratis 
champagne overvloedig? €n kost champagne, 
vroeg de maceklier, uiteindelijk niet stukken duur
der dan pensen met kompot? Verdeelde Van 
Halteren onder het kiesvolk geen stukken van 
twintig frank, vergezeld van het schriftelijk ver
zoek om voor de PRL-IC te stemmen? De vraag 
stellen, zo zegde Vanden Boeynants Lapalisse 
achterna, is ze beantwoorden. 
De schepenen Klein en du Roy de Blicquy, burge
meester Van Halteren, kandidaat burgemeester 
Vanden Boeynants en zelfs provinciegoeverneur 
Roggen zijn er in geslaagd, onze vaderlandse 
geschiedenis te verrijken met enkele roemruchte 
bladzijden. De hoofdstukken gewijd aan de pens 
en de kompot en aan de koperen schijven van 
twintig zullen door de komende geslachten met 
passende eerbied worden gelezen. Het gevecht 
dat deze heren onderling in de maanden septem-
ber-oktober hebben geleverd en de wapenen 
waarvan zij zich hierbij bedienden, gold immers 
een grote zaak: de burgemeesterssjerp, niets meer 

of niets minder, van de Belgische hoofdstad die 
tegelijkertijd naar verluidt de hoofdstad van Euro
pa moet zijn. 
Al te wreed en grillig zou de speling van het lot zijn 
die van de pens, symbool van Vanden Boeynants 
opgang, meteen het instrument maakt van diens 
politieke neergang. Nooit zou een boemerang zo 
trefzeker op het hoofd van de slingeraar terugke
ren dan deze verkiezingspens en haar wellicht fa
tale gevolgen bij eventuele herkiezingen. Vanden 
Boeynants uiteindelijk geveld door enkele pensen: 
geen enkele romanschrijver, geen enkele scena
rist zou zich een dergelijke gemakkelijke plot 
durven veroorloven. 
Maar a propos, waarover beklaagt Vanden Boey
nants zich ten slotte? Dat hij of zijn politieke vrien
den kiezers gekocht hebben met pensen en kom
p o t lijkt ons in ieder geval minder erg dan dat hij 
dezelfde kiezers appels voor citroenen trachtte te 
verkopen. 
Of zijn het geen appels voor citroenen wanneer 
Vanden Boeynants en de oh zo Vlaamse CVP vóór 
de verkiezing een akkoord sluiten met FDF en PS, 
tijdens de verkiezingscampagne dat akkoord loo
chenen en het onmiddellijk na de verkiezingen be
krachtigen en bezegelen? 
De geschiedenis van de pensen met kompot was 
waarachtig en warempel volkomen overbodig als 
bewijs voor het fe i t dat de Brusselse kiezers voor 
schut gezet werden. Honni soit qui mal y pense: de 
worm zat al vroeger in de vrucht 
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Sociaal-ekonomisch m 
Versleten en overbodige generaties in opmars 

Regering en sociale partners 
vechten in belirompen arena 
Volgende week dinsdag zal een 
behoorlijk deel van het land 
door vakbondsakties nog maar 
eens „platgelegd" worden. Begin 
deze week is gebleken dat er 
nogal wat verwarring was over 
het motief van de stakingsakties. 
Al naargelang van de werkplaats 
of de kantoren werd er 
uitgepakt met andere 
argumenten. 

En de twee grote vakbonden die 
het geheel organizeerden 
hebben mekaar slechts zeer 
vluchtig gevonden in een uiterst 
broos gemeenschappelijk 
vakbondsfront omdat ze voor 
mekaar ten zeerste beducht zijn 
nu de sociale verkiezingen 
(begin volgend jaar) in het zicht 
zijn. 

Het ACV blijft herhalen dat het 
alleen maar de bedoeling is de 
werkgevers „een lesje te leren", 
terwijl de vakbond van Georges 
Debunne nog stoerder taal 
spreekt en blijft herhalen dat er 
ook tegen de regeringspolitiek 
wordt gestaakt 

Bijkomend stellen ACV en 
A B W dat de protestakties 
bedoeld zijn voor het afdwingen 
van meer tewerkstelling, en dan ^ 
wel via arbeidsduurverkorting. 
Sinds het afspringen van het 
nationaal sociaal overleg, begin 
deze maand, begint nu menige 
kloof desastreus breder te 
worden zoals mocht gevreesd 
worden. En Houthuys en 
Debunne blijven herhalen dat de 
huidige akties slechts 
verwittigingsakties betreffen. Met 
de sociale verkiezingen voor de 
deur mogen we ons nu zeer 
zeker aan weinig opbouwende 
opbodpolitiek verwachten. 
En de regering heeft van haar 
kant een nieuwe 
inleveringsronde beloofd! 

het beschikbare werk over meer 
mensen te verdelen. Dat is alvast 
een zeer defensieve houding. Op 
korte termijn kan betere werkver
deling uiteraard wel enig sociaal 
soelaas brengen. Maar uiteindelijk 
wordt de industriële omwenteling 
— met onder meer de computeri-
zenng en robotizering — nauwe
lijks voorbereid of begeleid. 

De vakbonden betonen daar te 
weinig interesse voor en de natio
nale regering laat ter zake alles op 
zijn beloop. De Vlaamse regering 
heeft wel enkele DIFHV-plannen die 
het verder uitdokteren overwaard 
zijn, maar zij heeft nauwelijks bud-
getaire middelen om ook daad
werkelijk iets aan te vatten. 

Vaandelvluchtig 
Inmiddels hebben centrale rege
ring, patroons en vakbonden zich 
opgesloten in een bekrompen are
na waar zij robbertjes uitvechten 
die in niets sociale vruchten afwer
pen voor de gemeenschap. Uiter
aard is elke bedrijfssluiting of af
danking van personeel een kwalij
ke zaak die nu resoluut dient 
vermeden te worden. Het sociaal 
krisispeil is alarmerend overschre
den: meer dan 472.000 mensen 
zijn werkloos. Nagenoeg één der
de ervan zijn jonge mensen van 
minder dan 25 jaar, hetzij 150.805 
half november! 
Op sociaal en maatschappelijk ge
bied staan katastrofes voor de 
deur indien die enorm hoge jeugd
werkloosheid niet spoedig dras
tisch naar omlaag wordt geduwd. 

Maar, er is meer. Het komt er 
alleszins op aan de jonge mensen 
zo snel mogeirjk aan een job te hel
pen, maar ook om hen opnieuw 
een toekomst met behoorlijke 
waarborgen te bieden. En dit blij
ken alvast de vakbonden (de na
tionale regering is al leing vaandel-
vluchtig) over het hoofd te zien. 
Alleszins interesseren zij zich er 
veel te weinig voor, allk:ht omdat 
(jonge) werklozen geen syndika-
listen zijn„ 

Zo heeft vorige maandag profes
sor Henman Daems (van Leuven) 
op een lezing voor de KVHU in 
Antwerpen de vinger op de ette
rende wonde gelegd: met de aan 
gang zijnde industriële ontwikke
ling is in ons land een overt>odige 
én een versleten generatie aan het 
groeien. De professor gaf toe dat 

Uiteraard verdient de regering 
„een lesje". Maar, of de vakbonden 
de zaak nu op een gepaste wijze 
aanpakken is een ander paar mou
wen. Onder meer wat betreft de 
zeer halsstarrige standpunten in
zake arbeidsduurvermindering, 
die van aard zou moeten zijn om 

Minister De Croo heeft zopas moeten toegeven dal bij Sabena een enorme verkwistende flater werd 
begaan, ondanks het feit dat destijds een manager (Van Rafelghem) werd aangetrokken die nu eens 
orde op zaken zou gaan stellen. Bij de bouw van een nieuwe loods in Zaventem voor het stallen van 
nieuwe Jumbo's maakten de architekten van Verkeerswezen flagrante blunders. Zo werd het dak 
enkele centimeters te laag geïnstalleerd. Met als gevolg dat de gemeenschap nu moet opdraaien voor 
tientallen miljoen extra-uitgaven die nodig zijn voor uitgravingen zodat de Sabena-tuigen uiteindelijk 

toch een onderdak kunnen vinden-

Stakingsperikelen 
Zo'n stakingsdag heeft toch al
tijd iets speciaals. Afgezien van 
de politieke en sociaal-ekonomi-
sche dimensies (en van het feit 
dat men de radiowekker het zwij
gen kan opleggen), gebeuren tel
kens weer feitjes-in-de-rand. 

Leuke en minder fraaie. Rake 
klappen aan het RVA-kantoor 

van St-Niklaas of rijkswacht
nummertjes bij de ingang van 
bepaalde bedrijven. Zo kwamen 
de ordestrijdkrachten tussen, op 
dringend verzoek van de direktie, 
bij de Vlaamse Uitgeversmaat
schappij te Groot-Bijgaarden en 
bij Agfa-Gevaert te Mortsel. Sta
kingsrecht versus „werkwillige 
arbeiders". 

En bij de Brusselse brandweer 
hield men als het ware „open
deurdag'. Met veel geloei en 
zwaar materiaal, als gold het een 
uitslaande brand, toeterden de 
brandweerlui doorheen de 
hoofdstad. Klaar om te spuiten in 
de Wetstraat, indien het er straks 
te heet wordt 
Leuk was ook het feit dat BRT-ra-

dio van de gelegenheid dankbaar 
gebruik maakte om veel Neder
landstalige muziek de ether in te 
sturen: Wim De Craene, Willem 
Vermandere, Zjef Vanuytsel, Kris 
De Bruyne- en zelfs die spits
vondige Jef Burm werden nog 
eens op de draaitafel gelegd. En 
je kon er urenlang, zonder onder
breking, van genieten. 

dit een harde vaststelling is, maar 
dat hij zijn termen bewust hard 
heeft gekozen om de enorme pro
blemen niet langer te laten verdoe
zelen. 

De „versleten" generatie betreft 
de mensen die langdurig werkloos 
vallen, en vooral als zij uit verou
derde sektoren komen, na verloop 
van tijd zonder gedegen bijscho
ling geen enkele kans meer maken 
om nieuw werk te vinden in nieu
we toekomstkrachtige sektoren. 

Komt daarbij dat tienduizenden 
jongeren ten eerste niet meteen 
werk vinden, maar dat zij uiteinde
lijk ook geen behoorlijk „kennisni
veau" of vaardigheid hebben kun
nen ontwikkelen om in nieuwe 
industrieën aan de slag te gaan. 
Dat wordt dan stilaan de „overtx>-
dige" generatie en die sleept nog 
ernstiger maatschappelijke en so
ciale misene met zich mee dan de 
„overtxxiige" generatie. 

In het Iteht van deze keiharde 
vaststelling gaf Daems dan ook 
even harde kritiek op de syndikale 
voorstellen inzake „solidariteit", on
der meer op het gebied van ar-
bekJsherverdeling. Dat laatste kan 
natuuriijk mooi tijken, maar op lan
gere termijn verhelpt dit niets aan 
de fundamentele ekonomische en 
vooral industriële onnschakeling 
die niet meer te stuiten is. Op die 
manier is nnen zijn kruit in zeer de
fensieve stellingen aan het ver
schieten. 

OrxJer meer wordt het hoogdrin-
gerxi tijd dat het onderwijs (en dan 
zeker de universitaire opleiding) 
drestisch herzien wordt Een zeer 
simpel voortieeld is de opleiding 
van sekretaressen. Die worden 
nog immer opgeleid tot vaardige 
8terx>-daktylo's, maar in het kan
toor van de toekomst is voor hen 
geen plaats meer indien ze niet de 
kans krijgen (en momenteel ge
beurt dit meestal in de bedrijven 
zelf) om de nieuwe computertech
nieken machtig te worden. 
Dit eenvoudig vooriaeeld dient 
evenwel getransponeerd te wor
den tot de opleiding van artieiders, 
bedienden, kaderpersoneel... In 
dat opzfcht hebben de werk
gevers wel enigszins gelijk waar 
ze beweren dat na het terugvin
den van de rendabiliteit niet met
een alle beschikbare middelen 
kunnen gestoken worden in maxi
male bijkonnende tewerkstelling. 
Door halsstarrig in verouderde 
strukturen te blijven werken teke
nen de bedrijven op termijn hun ei
gen doodvonnis en gaan de poor
ten onvermijdelijk helemaal pot-
dtoht 
Nu kan anderzijds niet ontkend 
worden dat alvast in Vlaanderen, 
de grote bereidheid is gebleken 
van de werknemers om onder 
meer door behoorlijke inlevering 
gedurende een geruime tijd mee 
te txjuwen aan een nieuwe toe
komst 
Op die bereidheid spelen de syn-
dikaten van Houthuys en Debun
ne nauwelijks in. Het blijkt hen 
vooral om vuurtjestoken te doen. 
De regering-Martens van haar 
kant geeft blijk van onvermogen 
om een nieuw industrieel beleid 
gestalte te geven de werkgevers 
er daadwerkelijk toe aan te zetten 
in te spelen op de aan gang zijnde 
derde industriële revolutie. Som
mige bedrijfsleiders doen dit ook 
wel effektief, maar de werkge-
versorganizatie VBO blijft alleen 
maar bekommerd de inleveringsei-
sen kracht bij te zetten. En inmid
dels worden de „versleten en 
overbodige generaties" gelxiren! 

(hds) 
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Jef en Piet 
m Kommentaar 

Ah AAI 

Niklaas van Myra 
Eigenlijk past dit stukje beter 
onder de rubriek „Heiligen in het 
Nieuws". Maar gezien het feit dat 
wij in de huidige omstandighe
den hiervoor nog geen zetruimte 
vrijhielden en overwegende dat 
heiligen ook mensen zijn (wat 
niet steeds geldt in omgekeerde 
zin), plaatsen wij deze Spaanse 
volksheilige op deze bladzijde. 

En hij staat in het nieuws: én voor 
de duizenden kinderen die nog 
vier keer moeten slapen vóór de 
grote dag aanbreekt en voor de 
vele ouders die het diepe geheim 
bewaren (en reprezentatiekosten 
voor het huisbezoek en toebeho
ren voorgeschoteld krijgen). 

Het blijft toch een wonderbaar 
gebeuren: wekenlang is de Sint 
bij het jonge volkje hét onder
werp en tellen zij ijverig de da
gen af. En de vaders en moeders 

leven dit intens met hen mee- en 
gebruiken de naderende dag ook 
dankbaar om de kleintjes „braaf 
te houden. 

Soms hebben wij, burger van dit 
land, de indruk dat de nationale 
regering ook ons poogt koest te 
houden met de vage belofte dat 
„hij" straks wel komt: de dag 
waarop het allemaal zal verbete
ren. Maar ondertussen moeten 
wij braaf en lankmoedig toekij
ken: de almaar verhogende be
lastingen, de afbouw van de so
ciale zekerheid, de benadeling 
van Vlaanderen. Maar, net zoals 
de komst van de echte Sint een 
myte is, zal de bewering dat 
steeds meer inleveren de zalig
makende oplossing brengt, 
straks een waanvoorstelling bli j
ken. En dan zullen er geen Sin-
terklaasgeschenkje worden uit
gedeeld! 

Advokaten versus België 

Daensfonds waarschuwt 
Het Priester Daensfonds verklaart 
in een mededeling dat de staats
hervorming zich op een bespotte
lijke manier afwikkelt. Zij waar
schuwen voor de neo-unitansten 
die opzettelijk verwarring stichten 
en een verdergaande hervorming 
van de Belgische staat boycotten. 

„De enige l<ans die reéel liaalbaar 
is, blijft het omtxiuwen tot een 
klare, duidelijke statenbond. Een 
Vlaamse staat lid van een Belgi
sche Statenbond, moet over een 
eigen fiskaliteit beschikken en zélf 
beslissen wat aan de kroon en aan 
sommige centrale instanties dient 

worden overgedragen", aldus het 
Priester Daensfonds. In de jongste 
uitgave van het Priester Daens-
bulletln lezen wij eveneens een 
open stellingname omtrent de mo
gelijke benoeming van een wallln-
gantisch terrorist tot burgervader: 
„En iedere Vlaamse Minister die 
naam waardig dient ontslag te 
nemen als Happart wordt be-
noemd" 

De Franstalige jonge balie hield 
vóór enkele dagen een koffle-
kransje over de struktuur van Bel
gië. Daarbij stonden twee basisop
ties tegenover elkaar. Een zekere 
dame J. Rousseaux hield een vurig 
pleidooi voor het behoud van het 
„ene" België. Alle mogelijke regis
ters werden in dit verband door 
haar opengetrokken. Zelfs de 
meest absurde. „ Vergeten we niet 
dat gedurende eeuwen mensen 
als Vesalius, Mercator, Brueghel... 
de Belgische gedachte over de 
hele wereld verspreidden", stelde 
deze advokate. Tijdens die voor
bije eeuwen was er nergens spra
ke van „België", en bovendien wa

ren de vermelde personen allen 
Vlamingen, mevrouw! 
Gelukkig werd er voor repliek 
gezorgd door de voorzitter van dit 
genootschap, Meester G.A. Da! 

Hij wees er op dat nostalgische 
beschouwingen over een land dat 
met meer bestaat opgepast zijn. 
„De Vlaamse taal is eeuwenlang 
het slachtoffer geweest van min
achting, alhoewel deze taal steeds 
gebruikt werd door het Vlaamse 
volk." Dal pleitte zelfs voor een 
Europa van de Volkeren. 
Er lopen ook nog, gelukkig maar, 
verstandige Franstalige advoka
ten rond... 

Verlies Cockerill-Sambre: maandelijks 45.000 fr. per werknemer! 
De krisis van de staalnijverheid is struktureel. 
Alleen de sterke bedrijven zullen overleven. 
Althans wanneer de konkurrentievervalsing 
niet aanhoudt, want dan kunnen de zwakke de 
sterke wel eens meesleuren in hun ondergang. 
Het is nuttig vooraf enige misverstanden op te 
ruimen. De Vlamingen wensen de ondergang 
van het Waalse staal niet Zij beseffen dat een 
ineenstorting van Cockerill ook in Vlaanderen 
zou brokken maken. Tegen een redelijk her-
strukturerings- en sociaal begeleidingsplan 
hebben zij zich dan ook nooit verzet, op 
voorwaarde dat de sociale begeleiding bij hen 
dezelfde zou zijn. 
Een tweede misverstand is de voorstelling dat 
de moeilijkheden van Cockerill enkel een 
Vlaams-Waals probleem doen rijzen. Niets Is 
minder waar. De renderende staalbedrijven 
Sidmaren >tLZIiggen wel in Vlaanderen, maar 
Cockerill is evenzeer een probleem voor 
Fabriques de Fer te Charleroi, Usines Boel in 
La Louviére en Les Forges de Clabecq. 
Het rapport McKinsey van 1978 stelde ondub
belzinnig: „Het is misschien nuttig te zeggen 
dat een groep bestaande uit Luik en Charleroi 
slechts weinige vooruitzichten biedt" DU ad
vies werd niet opgevolgd. De voorkeur ging 
uit naar een politieke In plaats van een 
ekonomische oplossing. Men kan echter niet 
blijvend de ekonomische wetmatigheden ne
geren. Vandaag slaat het uur der waarheid of 
zoals Eyskens stelde: „Les caisses sont vi-
desF. 
Wat is nu de échte kostprijs van het staal? 
Een optelsom van alle staalplannen, met toe
voeging van de staatswaarborg, leidt tot vol
gend resultaat: 172 miljard voor Wallonië en 

22 miljard voor Vlaanderen. Zover is men 
gegaan dat de Vlaamse regering op een 
ogenblik waarschuwde dat het Belgisch bank
systeem in gevaar kon komen. 

Steeds heeft de VU gesteld dat de fillalizatie 
van de Waalse staalnijverheid de enig redelij
ke oplossing is, het enige reddingsmiddel 
voor de bedrijven van de groep Cockerill en 
de driehoek van Charleroi die nog leefbaar 
waren en zijn. Vandaag schijnt dat de alge
meen aanvaarde stelling. Alleen is de uitvoe
ring ervan dringender, alvorens de staalreus 
Cockerill-Sambre volkomen In elkaar stort 

Cijfers leren in dit verband veel. Volgens de 
heer Boel — een onverdachte bron — kan een 
staalbedrijf In optimale omstandigheden 
85 th. van de maximale kapaciteit behalen. Het 
minimum toelaatbare om nog net rendabel te 
zijn, is 70 Lh. 

Nemen we nu de vier staalfabrieken van 
Cockerill-Sambre (Seraing, Chertal, Hainaut-
Sambre en TMM): hun gezamenlijke maxl-
mumkapaciteit is 14,61 miljoen ton, maar hun 
jaarproduktie bereikte In 1981 amper 5,65 
miljoen ton. Een benuttlngsgraad van 45 Lh.! 
Wat meteen duidelijk maakt dat een rendabele 
werking uitgesloten is. 
Maar niet alle Waalse bedrijven zijn onrenda
bel. Boel kende in 1981 een benuttigingsgraad 
van 77 Lh. en Clabecq van 78 Lh. Daarnaast Is 
er Sidmar dat in 1981 één van de hoogst denk
bare kapaciteiten scoorde: 86 Lh. tussen juli 
1981 en juli 1982, Sidmar bereikte een produk-
tie van 3,08 miljoen ton met 6.200 man. Cocke
rill haalde 5,63 miljoen ton met 23.500 man. De 

harde realiteit is dus dat de produktiviteit van 
Sidmar 497 ton per man en per jaar bedraagt, 
die van Cockerill-Sambre 240 ton per man en 
per jaar. 

Vandaag is er het plan Vanderstrick, dat een 
produktie voorstelt van 5.055 miljoen ton met 
21.000 man. Waarmede dus net hetzelfde 
resultaat gescoord wordt: 240 ton per jaar en 
per man. 

Dat is een absoluut onrendabele situatie. Op 
dit ogenblik verliest Cockerill-Sambre meer 
dan 1 miljard per maand of gemiddeld 
45.000 fr. per maand voor elk personeelslid-

Ondertussen moet Sidmar bestellingen wei
geren en zijn werknemers tijdelijk werkloos. 
Onlangs stelde de regering dat er in geen ge

val nieuw geld naar de staalnijverheid gaaL 
Ekonomisch en kommunautair is dit inderdaad 
niet verdedigbaar We merken echter dat het 
Nationaal Comité voor de Planning en Contro
le in de Staalnijverheid (NCPC) verder doet 
alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Na de 
fusie van Cockerill-Sambre werd een akkoord 
gesloten met onder meer de bepaling dat 
Sidmar en Cockerill-Sambre de mogelijkheid 
zouden onderzoeken van galvanizatielijnen te 
Gent en te Charleroi. Op 15 september j.l. 
spreekt het NCPC zich uit voor een galvaniza-
tielijn- bij Phoenix-Works te Flémalle! Het is 
dit voorstel dat de regering voorlegde bij de 
Europese Gemeenschap. Veertien dagen later 
is Sidmar verplicht zelf een projekt voor een 
galvanizatlelijn In te dienen bij de Gemeen
schap. Voor Sidmar Is de goedkeuring daar
van een kwestie van leven of dood. Kan het 
geen verzinkte staalplaat leveren aan de auto-
konstrukteurs, dan kan het de deuren sluiten. 
De beslissing van het NCPC is dan ook 
levensgevaarlijk voor Sidmar. Moet het ge
zegd dat de Vlamingen in dit Comité in de min
derheid zijn? Die blijvende minorizering is 
onduldbaar, vooral omdat zij vandaag het 
bestaan van Vlaamse bedrijven in gevaar 
brengL 

De beste oplossing voor de twee gemeen
schappen van het land is: eigen inkomsten, ei
gen uitgaven en eigen verantwoordelijkheid. 
Zo vlug mogelijk moet de splitsing van de vijf 
nationale sektoren doorgevoerd worden- of 
er komt een splitsing van dit land! 

Oswald Van Ooteghem, 
VU-senator 
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Wetstraat 

Deze staat KAN niet funktioneren! 
Het debat over de begroting van de rijksmiddelen voor 1983 was ver
re van hoogstaand. Vroeger liet orgelpunt van een parlementair jaar 
zowel wat de opkomst als het niveau bet rea Vandaag slechts een de
bat zoals zovele in een dozijn. 
Kenschetsend bij voorbeeld is dat de meerderheid niet eens in aantal 
was om bij de eindstemming het vereiste kworum te halen. Of dat 
slechts 14 leden van CVP, PSC. P W en PRL de arbeid van hun minis
ters een woordje waard achtten. 

Die excellenties schitterden trou-
»/ens al evenzeer. Volgens waar
nemers Is het de eerste maal dat 
een eerste minister enkel bij de 
stemming opdaagde. Arrogantie 
of vaandelvlucht? Zijn koHega's 
hielden het bij vage antwoorden of 
bleven potdoof. Iemand als eerr De 
Clercq blijft zich blind staren op de 
dooddoener dat het allemaal de 
fout is van vroeger. Alsof zijn 
CVP-fjartner daar niet steeds bij 
was en hij toch ook een paar maal. 
Moet er misschien wat achter 
gezocht worden dat hij tijdens het 
debat een boekje van zijn voor
ganger zat te lezen? „Een machte
loos minister" van prof. Vandeput-
te... 

De oppositie en meer bepaald de 
VU-fraktle kan bij dat vranvertoon 
weinig verweten worden. Al vond 
Frans Van Erps van „De Nieuwe 
Gids" toch nog het middel om de 
Volksunie te verwijten op een 
bepaald ogenblik slechts 4 aanwe
zigen te tellen... op een totaal van 
16! 
Niet minder dan 7 woordvoerders 
betraden het spreekgestoelte en 
niet één luik van de begroting 
bleef onbelicht, kristisch en met 
ofjgave van alternatieven. 
Een algemene benadering bracht 
Vic Anciaux, waarbij hij vooral oog 
had voor het welslagen van welk 
beleid dan ook. Want hoe goed de 
Inzichten van om het even welke 
regering ook zijn, er zijn een paar 

voorwaarden die het sukses er
van zullen bepalen. Vooreerst het 
al dan niet gedragen worden door 
een brede onderstroom van de 
bevolking. En In dit verband moet 
nog maar eens gestekt „Sire, il n'y 
a pas de Belgesi. Vlamingen en 
Walen zijn volkomen uit mekaar 
gegroeid, én in de geesten én in 
de feiten. 
Daarnaast Is er de doorzichtigheid 
en de duidelijkheid van de kanalen 
waarlangs Inzichten tot stand ke
nnen en uitvoering krijgen. De hui
dige toestand komt daaraan geen 
greintje tegemoet De bevoegd-
heidskonflikten nemen overhands 
toe, de machtsoverschrijdingen 
van de centrale regering zijn niet 
bij te houden, de overlappingen 
vormen een bron van gekismijterij. 
Kortom: zoals de staat vandaag is 
ingericht kan hij eenvoudig niet 
funktioneren. In solidariteit moeten 
het Vlaamse en het Waalse volk 
ten volle kunnen emanciperen. De 
scheiding In de geesten en de 
feiten moet een struktureel ant
woord krijgen, duidelijk en over
zichtelijk. 
Dat alles betekent niet dat de VU 
een financiële, cijfermatige analy
se uit de weg Is gegaan. Daarvoor 
stond Willy Desaeyere borg. Meer 
dan kritisch onderzocht hij de In
komsten- en uitgavenzijde van de 
rijksbegroting. Overschattingen 
en onderschattingen vond hij bij 
trosjes. Belangrijk is evenwel dat 

alle vertrekcijfers van de regering 
korrekt zijn, zij met de huidige 
maatregeien nooit het gestelde 
doel zal bereiken". Aldus zullen 
Martens en zijn kollega's er geens
zins In slagen om tegen 1985 het 
overheidstekort te halveren. Ter
wijl aan de gezinnen nog maar 
eens offers gevraagd worden, op 
een sociaal onrechtvaardige wijze, 
vermindert het deficit van de staat 
met geen krimp. 
Weet deze regering eigenlijk nog 
wat ze wH? Volgens hkjgo SchHtz 
moet deze vraag met een duidelijk 
neen beantwoord voorden: JDe 
regering zwalpt Eendracht en be-
ginselvasthek* zijn zoek. Gevolg: 
het sodaat en ekorxxnisch klimaat 
verslechtert". 
Gev\KX)nlijk rijst dan bij de meer
derheid het venijnig staartje: een 
akemati^. Deze opdracht, het 
scfietsen van het VLkiltematief, 

P-Sprokkels 
• Ook voor de laatste maand 
van het jaar heeft de regering om 
voorlopige twaalfden verzocht 
Naar aanleiding daarvan betreur
de Frans Baert het gebrek aan on
afhankelijkheid van het parlement 
ten opzichte van de regering. Het 
is deze verziekte verhouding die 
de diepe oorzaak is van de parle
mentaire teloorgang. 

• Voor het overige ging de aan
dacht van de Kamer naar de be
groting van de rijksmiddelen voor 
1983. De VU-frakte vaardigde niet 
minder dan 7 sprekers af op een 
totaal van 38. 
De meer algemene tussenkom-

Vic Anciaux: „Vooral in een periode 
van financiële en sociaal-ekonomi-
sche krisis kan een beleid slechts 
slagen wanneer het gedragen wordt 
door een brede onderstroom van de 
bevolking en wanneer het gevoerd 
wordt via duidelijk geordende en 
herkenbare kanalen. Geen van beide 
voorwaarden is momenteel binnen 
het Belgisch kader vervuld." 

Hugo Scliiltz: „Wil de centrale rege
ring de gemeenschappen laten ver
kommeren? De Vlaamse gemeen
schap beschikt in 1982 over een 
kleine 63 miljard om meer dan 65 mil
jard verplichte uitgaven te financie
ren. Van eigen initiatieven met een fi
nanciële impakt moet de Vlaamse 
regering zelfs niet dromen. Als het zo 
doorgaat, is het faillissement van d» 
gewestvorming dra een feitr 

Willy Desaeyere: „Hof inkomen van 
de bevolking wordt zwaar aangetast: 
stijging van de direkte belastingen 
met 61 miljard, van de indirekte met 
65 miljard, van de parafiskaliteit met 
zowat 50 miljard en van de pseudo-
fiskaliteit door het blokkeren van de 
index. Het deficit van de staat ver
minderd echter niet, wat enkel kan 
betekenen dat de slaat blijft geld 
vergooien.' 

kreeg Hugo Schlltz vanuit de frak-
tie toebedeeld 

Al te bondig samengevat stelde hij 
vast dat een globale en uniforme 
aanpak van de ekonomische pro
blemen niet langer mogelijk Is. Een 
nieuw Industneel beleid gericht op 
een vergrotng van de produktie 
en de handelsomzet maar ook op 
een verbetering en een vernieu
wing van de produkten, moet ver
trekken vanuit de ondernemingen 
2Blf. Het is op dat niveau dat naar 
een samenwerking tussen werk
gever en werknemer moet ge
streefd worden. 

En dan Is er het nakende faillisse
ment van de huidige gewestvor
ming. Maar deiarmede zijn we te
rug bij ons uitgangspunt: een ge
loofwaardig beleid voor Vlaande
ren kan slechts stoelen op een' 
eigen Vlaamse aanpak! 

sfen van Vic Anciaux, Wil ly De
saeyere en Hugo Schiltz korrten 
elders aan bod 

• Daarnaast gingen 4 VU-ka-
merieden dieper in op een aspekt 
van deze ruime begroting. Jef Val
keniers behandelde de problemen 
van de sociale zekerhekl en de 
volksgezondheid, zijn kollega 
Willy Kuijpers het onderwijs en 
Limburger Jaak Gabriels de finan
ciële toestand van de gemeenten 
en de sodaal-ekonomische positie 
van de eigen provincie. Tot slot 
pleitte Joo& Somers eens te meer 
voor een opruiming van de gevol
gen van de repressie- en epuratie-
wetgeving. Maar meer dan waar-
scNjnliJk zal ook Kerstmis 82 zon
der hoopvol gebaar voorbij gaan. 

• In de Senaat kwamen twee 
zeer aktuele dossiers uitgetyeid 
aan bod: het staal en de Voer
streek. Dit laatste werd aange
bracht door de VU-fraktie bij mon
de van Walter Peeters, Walter 
Luyten en Rob Vandezande. 

• Daarnaast handelde de Se
naat ook nog over de begrotingen 
van Buitenlandse Zaken en Bui
tenlandse Handel. Bij deze laatste 
pleitte Paul Peeters voor meer 
koördinatie van het beleid. Mo
menteel doet zowat iedereen in dit 
land aan promotie van de buiten
landse handel. 

• Tot slot diende senator Os
wald Van Ooteghem eer7 wets
voorstel in dat aan de burgemees
ters en schepenen van de burger
lijke stand van Brussel, randge
meenten en taalgrensgemeenten 
de verplichting oplegt een vol
doende kennis van het Neder
lands te bewijzen. 

Moet er 
nog zand? 
Voeren. Dat rustig en lief lapje 
Platdietse streek. Dat stekelig 
communautair egeltje. Dat oord 
van intimidaties, geweld en ver
brijzelde ruiten. 

Voeren. Dat stukje „Land van 
Overmaas", dat maar niet uit de 
brandende aktualiteit geraakt 
En de gemeenteraadsverkiezin
gen — eens te meer in een 
sfeer van terreur en bedreigin
gen — zullen dat nog wel een 
tijdje zo houden. De eventuele 
voordracht van Happart tot 
burgemeester is niet zomaar 
een (Voer)-varkentje dat No-
thomb in één, twee, drie zal 
wassen. 

Nauwelijks waren de stemmen 
vertaald in termen van meer
derheid en minderheid of het 
begon moties te regenen langs 
beide zijden van de taalgrens. 
Voor en tegen Happart De 
nummer één van de Action Fou-
ronaise en kandidaat wet-hou-
der. 

Later kwam grover geschut in 
werking. De Vlaamse Raad 
kantte zich unaniem tegen zijn 
benoeming. Maar even eenpa
rig zette de Franse Gemeen
schapsraad de koning aan tot 
het tegengestelde. 

En vorige week brachten Wal
ter Peeters, Rob Vandezande 
en Walter Luyten het dossier in 
de Senaat Ingrijpend en haast 
van uur tot uur bracht de Oost
vlaming een ontleding van de 
„demokratische" en „serene" 
sfeer die rond 10 oktober in de 
Voerstreek heerste. Zijn Me-
chelse kollega Walter Luyten 
nam de franstalige handschoen 
aan en ging in op het argument 
dat de benoeming van Happart 
een demokratische „must" is. 
Vanuit een historisch besef gaf 
hij Nothomb een lesje over de 
demokratische beginselvast
heid en nauwgezetheid van Bel
gië bij de Vlaamse natiewor
ding. 

Van de franstalige tegenspe
lers — de andere Vlaamse frak-
ties zwegen in alle talen — 
mogen wij u geenszins Peeter-
mans onthouden. Voor deze 
FDFer moet Voeren opnieuw 
naar Luik. „Want kom nou, de 
afstand van die enkele vierkan
te kilometer zullen de ekonomi
sche en kulturele ontwikkeling 
van Vlaanderen niet belemme
ren. Integendeel, er zou uit bl i j 
ken dat in ons land opnieuw 
gezond verstand heerst en 
Vlaanderen zou de sympatie 
van de franstaligen herwinnenf 
Moet er nog zand zijn? Of en
kele (staal)-miljarden? 
Voor minister Nothomb is er 
geen Voerprobleem. Hij heeft 
nog geen dossier met de voor
dracht van Happart tot burge
meester ontvangen. Dus niets 
aan de hand. En mocht het toch 
zover komen, dan zal hij naden
ken. 
Heel d iep- Zo hopen wij. 
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Nasleep Lockheed-omkoopschandaal 

Nieuwe Japanse premier 
moet voorganger 
uit cel houden 
Japan is een demokratie, maar in tegenstelling tot andere parlemen
taire demokratieën speelt de politieke strijd zich in dat land niet af 
tussen verschillende politieke partijen maar wel tussen de „klieken" 
of habatsu van de Liberaal Demokratische Partij (LDP), die Japan 
heeft geregeerd sinds de Amerikaanse bezetters na de Tweede We
reldoorlog dit land tot demokratie dwongen. 
De leden van de habatsu, die twee jaar geleden voor een verrassing 
zorgden door de weinig bekende Zenko Suzuki tot premier aan te dui
den, hebben vorige week als diens opvolger een man verkozen die al 
vele jaren aan de weg t immert De 64-jarige Yasuhiro Nakasone be
hoort al geruime tijd tot de kleine „inner circle" van invloedrijke LDP-
leiders en bekleedde diverse ministerposten onder verschillende pre
miers. 

Maar hoewel Nakasones naam en 
gezicht al lang vertrouwd zijn we
ten weinige mensen wat ze pre
cies hebben aan de nieuwe Japan
se premier. Want wegens het 
groot gemak waarmee Nakasone 
In het verleden zijn diensten en die 
van zijn „kliek", die niet groot ge
noeg is om een beslissende 
machtspositie op te bouwen, aan
bood aan LDP-rivalen bezorgde 
het hem de bijnamen van „kame
leon" en „weerhaan". Bijnamen 
waarmee Nakasone geen moeite 
heeft want hij vindt dat het eigen is 
aan een goed politicus „verande
ringen aan te voelen en zich daar
aan aan te passen". Die „soepele" 
instelling maakte dat Nakasones 
achtereenvolgens onder de pre
miers Sato, Tanaka, Miko en Ohira 
diende ofwel steun aan hun rege
ring verleende. 

Maar ondanks die wisselingen 
bleef en blijft Nakasone In de 
eerste plaats de beschermeling 

van één van de machtigste en 
rijkste mannen van de LDP, Kaku-
ei Tanaka, die in 1974 als premier 
moest aftreden tengevolge van 
het Lockheedschandaal. Luldens 
de beschuldiging heeft Tanaka 
daarbij een slordige 90 miljoen 
B.fr. aan smeergeld van de Ameri
kaanse vliegtuigbouwer op zak 
gestoken. Dat was trouwens maar 
één van de vele twijfelachtige af
faires die Tanaka de bijnaam van 
„shogun van de duisternis" ople
verden. 

De Lockheed-affaire vormde trou
wens de aanleiding voor de krisis 
binnen de LDP die tot de rege
ringswisseling leidde. Verwacht 
wordt immers dat ten laatste in 
september van volgend jaar de 
rechtbank van Tokio, die de 
smeergeld-affaire onderzoekt, tot 
een uitspraak zal komen. En velen 
verwachten dat Tanaka dan schul
dig zal worden bevonden en tot 
een gevangenisstraf veroordeeld. 

Maar een minister van Justitie die 
Tanaka gunstig gezind Is zou die 
straf kunnen omzetten in een boe
te. Dus is Tanaka vastbesloten om 
tegen die tijd vele vrienden op 
hoge posten te hebben. En omdat 
Suzuki zich blijkbaar niet inschik
kelijk genoeg toonde moest hij het 
veld ruimen voor Nakasone. Die 
laatste kwam trouwens ook in 
opspraak In de Lockheed-affalre 
hoewel er tegen hem geen rechts
vervolging Is Ingespannen. In 1976 
moest hIj In verband met dat 

schandaal wel de post van sekre-
taris-generaal van de LDP opge
ven. 

Gezien het feit dat Nakasone 
op de eerste plaats premier schijnt 
te zijn geworden om Tanaka uit de 
gevangenis te houden worden 
van hem geen grote koerswijzigin
gen verwacht. Over het ekono-
misch beleid, dat afgestemd Is op 
de wensen van de grote industrië
le groepen, zijn de LDP-habatsu 
het trouwens In grote lijnen eens. 

Ierland blijft moeilijk te besturen 

Verkiezingen lossen niets op voor nieuwe „taoiseach" 
Ierland wordt er na de jongste verkiezingen, de 
derde in anderhalf jaar t i jd, opnieuw niet gemakke
lijker te regeren op. Eens te meer kreeg geen van 
de twee grote partijen, de Fianna Fail van uittre
dend premier Haughey en de Fine Gael van 
oppositieleider en ex-premier FitzGerald, een ab
solute meerderheid. De twee leiders hadden het 
elektoraat met aandrang om een absolute meer
derheid gevraagd maar de leren hebben die op
roep niet beantwoord. 
Verliezer in de verkiezingen was Haughey, die en
kele maanden geregeerd had met de wankele 
steun van een klein groepje onafhankelijke parle
mentsleden en wiens Fianna Fail vijf zetels verloor. 
Garret FitzGeralds Fine Gael daarentegen won vijf 
zetels en zou met de Labourpartij, die van veertien 
naar zestien zetels klom, een koalitie kunnen 
vormen die een nipte meerderheid van twee 
stemmen in het 166 zetels tellende parlement zou 
hebben. 
De Labourpartij had vóór de verkiezingen gezegd 
dat ze los staat van beide grote partijen. Maar haar 
leider Spring had daarnast nog aangekondigd dat 
de partij in elk geval nooit zou meewerken met een 
regering die door Haughey zou worden geleld. 
Daardoor lijkt het waarschijnlijk dat Labour zich 
op zijn kongres van begin december voor een koa
litie met de Fine Gael zal uitspreken. 
Of dat genoeg zal zijn om Ierland een stabiele re
gering te geven is een ander paar mouwen. En 
nochtans heeft het „groene eiland" een stevig 
beleid meer dan nodig. De ekonomische krisis 
slaat in Eire zeer hard toe. Volgens de officiële 
cijfers ligt de werkloosheid op 12 th „ in feite is ze Garret FitzGerald 

nog enkele percenten hoger. De inflatie, die vorig 
jaar 21 Lh. beliep, is wat teruggeschroefd maar 
draait nog altijd rond de 15 t.h. De buitenlandse 
schuldenlast van de republiek is één van de 
zwaarste ter wereld. En het feit dat de helft van de 
leren jonger is dan 25 jaar, wat een zware belasting 
vormt op de ingestorte arbeidsmarkt, maakt dat de 
toekomstperspektieven erg somber zijn. 

Garret FitzGerald kan bovendien niet eens het, 
dikwijls demagogisch gebruikte, argument aanha
len dat hij een „katastrofale erfenis" van een vorige 
regering kreeg want vorig jaar was hij zelf een tijd 
aan het bewind. Zodat het meteen de vraag is of hij 
nu, beter dan vorige keer, de maatregelen zal 
kunnen doordrukken die nodig zijn om de recessie 
te bestrijden. 
In Londen is men inmiddels gelukkig met het 
vooruitzicht dat FitzGerald de nieuwe „taoiseach", 
premier, van Ierland kan worden. FitzGerald had 
zich immers bereid getoond tot een voorzichtige 
samenwerking met de Britten om te proberen het 
probleem van Noord-lerland op te lossen. 
Dat bracht mee dat Haughey hem er tijdens de 
verkiezingscampagne van beschuldigde een „kol-
laborateur" van de Britten te zijn. Een beschuldi
ging die uiteraard zwaar overdreven is, maar die 
toont dat FitzGerald ook daar op zijn tellen moet 
passen. De Britten zijn op het groene eiland nog 
altijd allesbehalve geliefd, de Noordierse kwestie 
ligt er zeer, zeer gevoelig, en FitzGerald zal 
moeten kunnen bewijzen dat zijn politiek van 
bereidheid tot samenwerking met de Britten ook 
resultaat afwerpt. 

H.O. 

Nakasone lijkt bereid te zijn het 
mes te zetten in de staatsuitgaven 
om het begrotingstekort te ver
minderen. Daarbij zouden onder
wijs en sociale zekerheid Cdie In 
Japan toch al weinig mild is) onder 
de hakbijl komen. In tegenstelling 
tot andere LDP-lelders schijnt Na
kasone niet bereid te zijn tot een 
vermindering In de defensie-uitga
ven die, gemeten naar de Inspan
ningen van de andere Industrie
landen, erg laag zijn en nog geen 
één t.h. van het bruto nationaal 
produkt vormen. Nakasone heeft 
zich vroeger Integendeel al uitge
sproken voor een uitbouw van de 
Japanse strijdkrachten en een wij
ziging van de door de Amerikaan
se „krijgsheer" MacArthur nagela
ten grondwet die Japan het bezit 
van een volwaardig eigen leger 
ontzegt Gekoppeld aan een diep
geworteld nationalisme, waarbij hij 
niet aarzelt uitspraken als „de su
perioriteit van het Japanse ras" In 
de mond te nemen, wekte die visie 
van Nakasone enige ongerustheid 
In de Aziatische buurlanden die 
zich nog goed de wrede Japanse 
bezetting van voor en tijdens de 
tweede wereldoorlog herinneren. 
Wijlen de Chinese premier Zhou 
Enial voorspelde tien jaar geleden 
dat Nakasone zich zou ontpoppen 
tot een militaire expansionist 
Zo'n vaart zal het wel niet lopen 
want Nakasone Is duidelijk niet tot 
premier gemaakt om snel de Ja
panse stnjdkrachten te gaan uit
bouwen, maar om meer prakti
sche, „persoonsgebonden" rede
nen. 

Uit Nakasones verkiezing tot pre
mier bleek inmiddels dat de zowat 
een miljoen leden van de LDP 
blijkbaar niet zwaar tillen aan de 
korruptie en duistere zaken bij de 
partijleiding. Bij zijn verkiezing tot 
partijleider en dus premier kreeg 
Nakasone de helft van de stem
men al in de eerste ronde, en had 
hij op zijn eentje meer stemmen 
dan zijn twee tegenkandidaten ^dle 
hadden gepleit voor een „morall-
zering" van de partij en een terug-
dnngen van de macht en invloed 
van het geld. Een oproep waaraan 
de LDP-basis zich duidelijk weinig 
gelegen liet. 

H. OOSTERHUYS 
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Onze wereld wr 
Vandemeulebroucke enige regionalist te Straatsburg? 

EG-parlement lonkt naar Latijns- Amerika... 
STRAATSBURG — Het debat over de toetreding van Spanje en Por
tugal tot de Europese Gemeenschap was om van te snoepen. Het op
gediende had echter een bittere nasmaak, zeker na de sterke 
driedaagse in Bastia waar de leden van de EVA (de Europese Vrije 
Alliantie) zopas hun kongres hadden gehouden. 
Iedereen kent Franco en Tejero. Dat is ook gemakkelijk: de ene is be
graven, de andere zit opgesloten. Maar wie kent de levende krachten 
in de Spaanse staat? Wie wijst de vitale krachten aan? Wie heeft het 
over de zin om verder te gaan? Over de ontdekking van de dynamiek 
en niet de dynamiek In de „Spaanse demokratie"? Niemand: men is 
bang. Bang voor Spanje en Portugal, omdat men hun veto vreest 
wanneer ze Md van de Raad zouden zijn, bang ook voor de uitgaven, 
bang voor het kwetsbare van het Spaanse staatsbestel, bang 
uiteindelijk voor zichzelf. Omdat het niet goed gaat met de EG en men 
de moed niet heeft het roer om te gooien. Dat was de Siberische te
neur bij het Lord Douro-rapport over de Iberische EG-toetredIng Jaak 
Vandemeulebroucke kwam toen net terug van Bastia en op tijd om in 
Straatsburg voor de zoveelste keer onze broeders te vertegenwoor
digen. Een vreemde eend in de Europese bijt, zeg dat weL 

Morne plaine. 

Tja, een aartje naar zijn vaartje, die 
Lord Douro, Duke of Wellington; 
niet die van Trafalgar en Lady 
Hamilton. Neen, Lord Douro (wee 
je, wanneer je vulgalrweg „Sir" 
zegt) Is een nazaat van de man 
van Waterloo. In een restaurant 
naar zijn doorluchtige naam, heet 
erwtensoep trouwens „crème ar-
dennalse". Terzake nu: Lord Dou
ro mocht tijdens de novemberzlt-
ting zijn soep over de Spaanse 
toetreding opdienen. Hij deed het, 
zoals het een Engelse Lord be
taamt: voortreffelijk. Dat is trou
wens de stijl van de meesten der 
overtalrijk vertegenwoordigde En
gelse konservatieven: voortreffe
lijk, without any doubt! Niet alleen 
qua stijl, ook qua inhoud, en qua 
parlementaire discipline. Het is nog 
steeds te proeven dat in Londen 
de parlementaire demokratie ge
boren werd. En dat Is, bulten alle 
verdenking om, een zalige ge
waarwording. Terzake nogmaals: 
Lord Douro had de moed het 
rapport In het teken te stellen van 
de besluiteloosheid van Kommis
sie en Raad: „our purpose is to 
kx>k forward". Dit is één als je 
tenminste weet waarheen. En dit Is 
net wat ons zo „maussade" maakt 

over elke drempel die overschre
den wordt Je hebt zo van die 
Europazaaiers, in de stijl van de 
Nederlandse liberaal (Domellus 
Berkhouwer, die op zijn eentje 
een kanaaltunnel zou graven als 
Europa (wat dat ook moge inhou
den) daar maar baat zou bij heb
ben. Hij heeft indertijd trouwens 
Paul De Keersmaeker op sleep
touw genomen voor zo'n projekt 
Afijn, daar gaat het hier niet om. 
Lord Douro had het net zoals vele 
sprekers na hem, over de kosten-
batenanalyse van de Spaans-Por
tugese toetreding, en hierin had hij 
het over een belangrijk element: 
Latijns-Amerika, het land van de 
Zilveren Vloot de markt die in de 
schoot van de Euromarkt moet 
vallen. We zijn namelijk, in eerste 
instantie, een ekonomische ge
meenschap. Spaak zei dat trou
wens ook: „une des grandes pre
occupations de notre Parlement 
est C.J la recherche de nouveaux 
marches, notamment celui de l'A-
mérlque latine". 

Midden in het debat kwam Jaak 
Vandemeulebroucke tussen: Ga-
licië, Baskenland, Catalonië en 
Andalusië hebben niet alleen een 
parlement en een eigen statuut, 
maar ook specifieke problemen 

Jaak Vandemeutebroucke: de enige echte regtonalist te Straatsburg? 

die telkens andere oplossingen 
en andere benaderingen vragen. 
Catalonië is als sterk geïndustri-
alizeerde handelsregio op het 
Middellands-Zeegebied gericht 
Andalusië beschikt over een 
massa loonarbeiders in de land
bouw waarvan de struktuur nog 
heel sterk op het grootgrondbe
zit is gericht Een enorme taak 
dus voor het Sociaal Fonds 
straks. Galicië zal gekonfron-
teerd worden met geweldige 
landbouwproblemen. De gemid
delde grootte van de landbouw
arealen is anderhalve hektare, 
dus ook een enorme taak voor 
het Oriëntatiefonds voor de land
bouw. Deze aspekten komen m.i. 
al te weinig aan bod in het ver-
slag-Douro. Waarom zou het Eu
ropees Parlement dan ook niet 
vragen ter voorbereiding van het 
definitieve verslag dat deze re
geringen van de autonome re
gio's van Spanje een eigen regio
naal integratieplan zouden op
stellen en dit aan ons zouden 
doorspelen. De uitbreiding van 
de Gemeenschap is bijgevolg 
niet enkel een vraag van aan
moediging van het demokratize-
ringsproces, hoe uitzonderlijk 
belangrijk dat ook is, en me
vrouw Ewing heeft daar terecht 
op gewezen. Het is al evenmin 
een probleem van de vele techni
sche aanpassingen die dat alles 
zal vereisen. Maar wil de integra
tie met sukses bekroond worden, 
dan meen ik dat wij de regio's 
ook moeten toestaan hun eigen 
ontwikkelingsmodel bekend te 
maken en dit als advies aan ons 
door te sturen. 

Ik meen dat wij ons niet kunnen 
veroorloven om de rijke ver
scheidenheid van Spanje bij 
deze integratie te negeren en dat 
wij er heel goed aan zouden doen 
om dit ook bij het definitieve 
verslag te betrekken". 

Dit stelt de meest essentiële 
vraag: wat hebben wij aan te 
bieden, welke ruimte kunnen wij 
geven, wat leeft daar ter plaatse 
en kan bij ons blijven voortleven? 
De stem van een roepende in de 
woestijn? Nu misschien nog wel, 
maar deze vraagstelling, deze es
sentiële punten moeten eens het 
gemeengoed worden van de EG. 
Het is niet zoals (Doppleters dat 
eens zei, de gemakkelijkste weg, 
maar het is de meest fundamente
le. 

„De laatste doet 
het licht uit" 
Dit is de lichtreklame op de lucht
haven van Montevideo, hoofdstad 
van het Zuid-Amerikaanse Uru-
gay. Ooit was dit nog een gezegde 
van Regis Debray, bloedsbroeder 
van Che Guevarra, nu advizeur 
van Mitterrand. We horen tegen
woordig wel minder van de Tupa-
maros, ze zijn daarom niet minder 
aktief. Uruguay is één van die 
landen waar de demokratie het 
mausoleumstadium heeft bereikt: 
verplicht vereren, en er het uwe 
van denken. 
Er is echter een gestruktureerd 
verzet in Uruguay, blijkbaar met 
tentakels tot in Straatsburg. Dit is 
een andere wijze om Zuld-Ameri-
ka te belichten, anders dan zo
maar puur commercieel. Een aan
leiding alleszins, om deze mensen 
aan het woord te laten. Dit deden 
we dan. Net zoals we dr. Simeoni 
(Corsica) of Gustave Allrol (Occi-
tanië) het Europese forum gaven 
deden we dat ook met de Urugua-
yanen. Jaak Vandemeulebroucke 

diende ook samen met Luciana 
(Dastellina (PDUP-IÜ een resolutie 
in over de toestand in Uruguay. 

Zonder debaL. 

Na lange voorbereidingen en on
derzoek voor een urgent verklaar
de ontwerpresolutie die de vol
gende morgen aan bod zou ko
men, komt de voorzitter meedelen 
dat de resolutie zonder debat ge
stemd wordt De resolutie-Dury 
(de jonge txelloise, die al te lang 
heeft moeten wachten op het ont
slag van oudgediende Delmotte) 
was er zo een. En dat is jammer. 

Het ging over de onderwijsvoor-
waarden voor migrantenkinderen 
in België. Zeker geen populair 
onderwerp, deze week lazen we 
nog in Humo dat migrantenhaat 
erg hoog scoort bij jongeren. 
Maar we vonden dat we de vinger 
niet in de lucht mogen steken om 
te voelen vanwaar de wind komt 
en met de massa mee te zeilen. 
Ook dat is een deel van de „meest 
fundamentele weg" waar Maurits 
Coppieters voorging en Jaak Van
demeulebroucke konsekwent 
doorzet. 

Herman Verheirstraeten 
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10 m Reportage 

„Brugeoise et Nivelles" 

Spoorwegmaterieel en 

metaalkonstrukties 
Wie kent er niet enkele 
van de eindprodukten 
van dit bedrijf? En bijna 
iedereen maakt wel eens 
gebruik van diensten 
waar BN-fabrikanten on
afscheidelijk mee ver
bonden zijn. Maar naast 
die dagelijkse pendel-
trein, de Brusselse metro 
of de „fluistertram" langs-
heen de Vlaamse kust 
levert deze fabriek ook 
containers, vrachtwa
gens en vrachtwagenkas-
ten, LPG-reservoirtanks, 
havenuitrustingen, me
chanische onderdelen 
en_ oorlogsmaterieei, zo
als bomheftrucks en 
tanks. 

Dit nationaal gebleven 
bedrijf, bekend (en ge

roemd) in de hele wereld, 
staat op een belangrijk 
keerpunt De toekomst 
ervan hangt grotendeels 
af van de (uitblijvende) 
beslissingen van een (na
tionale) minister. Want 
verkeersexcelientie Her
man De Croo tekende, 
sinds januari '82, geen en
kel nieuw bestellingsor
der. En precies daardoor 
dreigt ook de uitvoer op 
de helling te staan. Laten 
wij niet vergeten dat de 
„NV Spoorwegmaterieel 
en Metaalkonstrukties" 

— aangeduid door het 
wel bekend siglium BN 
— lokomotieven, goede
renwagons reizigersrij
tuigen, trams en metro's 
laat rondsnorren overal 
ter wereld. Wij vinden ze 

met name in Korea en 
Thailand, in Zuid-Afrika, 
Hongarije, Brazilië, India, 
de beide Duitslanden, 
Frankrijk en Nederland. 

Wij vonden het interes
sant een bijdrage omtrent 
dit bedrijf te schrijven. 
Precies op een ogenblik 
dat termen zoals „het be
lang van de buitenlandse 
markt", „de demokratize-
ring van het openbaar 
vervoer", en bovenal „de 
tewerkstelling" elk 
nieuwsbulletin halen. 

Het verhaal van een fa
briek die ook treintjes 
maakt Met op het perron 
een cynisch lachende 
„wachter" in de gedaante 
van Verkeersminister 
Herman De Croo-

Wachtende treinonderstellen co nieuwe orders. 

Brugge de 
trein-bakermat 
We schrijven 1855, Brugge. Sinds 
vier jaren drijft de heer J. De 
Jaegher zijn Ijzerwinkel op de 
Burg, en de zaken lopen goed. Zo 
goed zelfs, dat hij Isesluit uit te 
breiden, meer Isepaald met een 
smidse en een ijzergieterij. De 
eerste stap is gezet 
1855 lijkt trouwens een belangrijk 
jaar geweest te zijn voor de me
taalindustrie in dit land. In Tubize 
begint de maatschappij „Métallur-
gique et Charbonnière Beige" ̂ ^ar 
aktiviteiten. En in \ja Louvière 
wordt de firma „Parmentier, Nicai-
se et Delcuve" opgericht 
Parmentier. Een belangrijke familie 
die een aktieve rol zal spelen. In 

1829 wordt door haar toedoen te 
Haine-Saint-Pierre een atelier op
gericht met een smidse, een ijzer
gieterij en een schrijnwerkerij. De 
naam Parmentier is in 1855 ver
bonden aan vier van de zeven 
bedrijven die in het zuiden van 
België spoorwegmaterieel ver
vaardigen. 

De Usines Ferdinand Feldhaus en 
de Ateliers J. De Jaegher beslui
ten te fusioneren en in 1901 ver
huizen zij. Er wordt een ideaal 
terrein gevonden, tussen het ka
naal Gent-Oostendé en de plaats 
waar het nieuwe spoorwegstation 
gepland is, te Brugge-St-Michiels. 
In 1905 begint het nieuwe bedrijf 
te werken onder de naam „La 
Brugeoise". BN is vandaag nog 
steeds op dezelfde plaats geves
tigd en sommige gebouwen date

ren nog van toen en zijn nog in ge
bruik. 

In 1913 smelten „La Brugeoise "en 
„Parmentier, Nicaise et Delcuve" 
samen tot „La Brugeoise, Nicaise 
et Delcuve", dat in 1956 op haar 
beurt fusioneert met de „Ateliers 
Métallurgiques". Van dan af draagt 
de firma de naam „Brugeoise et 
Nivelles" Vijf jaar geleden, in 1977, 
volgt een fusie met CFC. de „Cörv 
structions Ferroviaires du Centre". 

Sinds die opslorping heet het dan 
ook „Spoorwegmateneel en Me
taalkonstrukties BN", met fabrie
ken te Nijvel, Familleureux, Mana
ge, Bellecourt en Brugge. Waarbij 
een strikte 60/40-verhouding 
wordt gerespekteerd, in het voor
deel van Vlaanderen. Wat overi
gens niet meer dan logisch is. 

Ode aan regering, 
en wapens 

Het jongste verslag van de raad 
van beheer geurt naar wierook 
voor deze regering. In die raad 
zitten nogal wat hoge pieten, tot 
de vorstelijke hofmaarschalk toe. 
In de inleidende „Algemene be
schouwingen" \ezen we: Sinds het 
begin van 1982 heeft de nieuwe 
regering biezondere machten ge
kregen voor de uitvoering van 
haar programma dat wij bestem
pelen als zijnde van algemeen 
belang gezien de ernstige toe
stand waarin ons land verkeert C..J 
Wij zijn er ons van bewust dat het 
land bestuurd wordt door een 
regering die de moed heeft kracht
dadige maatregelen te nemen om 
de ekonomie van het land op
nieuw op gang te brengen en aan 

Het genoemde Zuidoost Aziati
sche land-in-ontwikkeling kampt 
met interne verscheurdheid en 
kan heus wel andere vormen van 
technische bijstand gebruiken. 

Daarenboven worden deze tanks 
uitsluitend geproduceerd in de 
Waalse afdelingen van BN. En 
boze tongen beweren dat de hoge 
investeringen voor het ontwerpen 
en realizeren van die tanks nooit 
zullen renderen. De direktie ont
kent dit Uiteraard. 

De prachtig geïllustreerde promo
tiebrochure loopt onder het motto 
„Sibmas 6x6. A better choice for 
modern armies". 

Dan toch liever lokomotieven of 
metrostellen... Het imago van ons 
land zou er ferm op verbeteren! 
Een ander boeiend element in de 

Toekomst treinbedrijf 
door regering 

bedreigd? 
de bedrijven de nodige impulsen 
te geven voor een heropleving 
van de zaken, het herstel van hun 
winstmarges en een verbetering 
van de tewerkstelling, meer be
paald voor de jongeren." Deze 
lofbetuiging aan het adres van de 
roomsblauwe koalitie leverde tot 
op vandaag echter geen „weder
diensten" op. Sinds elf maanden 
ontving de direktie geen nieuwe 
t>innenlandse bestellingsorders. 
De nettowinst van het Isoekjaar 
1981 bedroeg 110 miljoen frank. 
De fakturaties tieliepen in 1981 6,9 
miljard tegenover 5,8 miljard in 
1980, hetzij een verhoging van 
19 %, welke zowel Isetrekking 
heeft op de sektor van het rollend 
materieel als op de sektor van de 
industriële uitrustingen. 

De tewerkstelling nam in '81 toe 
met ongeveer 160 personen, het
zij bijna 5 % van het totaal aantal 
tewerkgestelden op het einde 
1980. En tijdens het boekjaar '81 
l}edroegen de totale kosten voor 
studie-, onderzoeks- en ontwikke-
lingsaktiviteiten 339 miljoen frank, 
hetzij 5,5 % van het zakencijfer. 
Het overzicht van de verwezenlij
kingen in de verschillende bedrijfs
takken Isevat een opmerkelijk pro-
zastukje. Onder de hoofding „Mili
tair Materieel" staat. „In november 
1981 heeft de regering van Malei
sië ons een belangrijke bestelling 
toevertrouwd voor Sibmas 6x6 
gepantserde voertuigen voor troe
pentransport LJ Dit is een schitte
rend sukses dat vele hardnekkige 
inspanningen voor de promotie 
van ons voertuig Sibmas in Malei
sië bekroont 

diskussie is het aspekt tewerkstel
ling. Deze nam in '81 toe met circa 
5th. De verdeling van het be
schikbare werkvolume werd be
houden op 60 % voor Brugge en 
40 % voor de geïntegreerde be
drijven van het zuiden. Toch wel 
verrassend hierbij zijn de getallen 
over de afwezigheid van arbeiders 
en bedienden: „In Brugge be
draagt het absenteïsme 5,52 % 
tegenover 6 % in 1980, terwijl het 
voor de zetels van het Zuiden 
9,85 % beloopt tegenover 11 % in 
1980". Toch wel een (te) groot 
verschil. 

„...wat op rails 
beweegt..." 

Wij worden buitengewoon harte
lijk ontvangen door het direktie-
driemanschap: Simon Oostra, se-
kretaris-generaal; Paul Vande Sij-
pe, direkteur-generaal van het be
drijf te Brugge en Jan Cremie, 
verantwoordelijke voor de exter
ne betrekkingen. Een korte, geso-
norizeerde diamontage baadt ons 
direkt onder in de sfeer van dit 
moderne bedrijf, waar een kleine 
tweeduizend mensen aan de kost 
komen. 
De Brugse direkteur praat graag 
én entoesiast over het JDedrijf. Een 
hoogstvriendelijke en beminnelij
ke vijftiger, burgertijk ingenieur 
van opleiding. Over de nieuwe 
toepassing van „oppervlaktebe
handeling" (de gebruikte staalpla
ten moeten, alvorens bespoten te 
worden, uiterst vlak gemaakt wor-
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den), over het waterzuiveringssys
teem, over de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden, over de 
uitgebreide spoortestlijn. Een be
drijfsleider die er een ferme pas in 
houdt, ook tijdens de rondleiding 
doorheen de kilometerlange ate
liers De vroeger zo hoge drempel 
tussen direktie en arbeiders lijkt, 
gelukkig verlaagd: nergens be
speur je de gekende krampachti
ge reakties, omdat „den baas" toe
vallig „binnenstuikt" 

WIJ: Is BN nog konkurrentieel? 
Vande SIjpe: „Sommigen bewe
ren dat onze produkten niet langer 
kompetitief zijn, door de prijs. Dat 
is onjuist. Het bewijs daarvoor 
wordt geleverd door h9t feit dat 
nog een relatief groot aandeel van 
onze produktie bestemd is voor 
export. Behalve „spoormaterieel" 
— en dit begrijpen wij in de ruim
ste zin, d.w.z. „alles wat op rails be
weegt" — fabriceert BN ook veel 
andere industriële produkten. 
(Red.: zie kadertje). De containers 
die wij maken zijn volledig voor de 
uitvoer bestemd. 
Wij proberen echter steeds voor
uit te lopen op de acute nood. Zo 
startten wij reeds in het begin van 
de zeventiger jaren met transport-
modellen voor een modernere 
aanpak van het stedelijk vervoer, 
op een ogenblik dat er nog geen 
dwingende nood hiertoe bestond. 
Thans zijn wij net op tijd om de 
vraag op te vangen. Immers, over
al ter wereld evolueert men naar 
steden met meer dan één miljoen 
inwoners. Een uitgedokterd en 
modem stedelijk vervoersysteem 
zal hierbij meer dan noodzakelijk 
zijn. Neem nou Metro-Manilla, een 
echte stinkstad. Bijna anderhalf 
miljoen mensen pakken er op el
kaar En een adekwaat, écht funk-
tionerend openbaar vervoer be
staat er niet. Onze BN-sneltram is 
ontworpen om hieraan een oplos
sing te bieden. Wij ontwierpen een 
tram, waarvan de eerste stellen nu 
aan de testritten toe zijn en die 
plaats biedt aan 750 mensen, en 
die met een frekwentie van bijna 
dertig trams per uur — in beide 
richtingen — doorheen Manilla zal 
rijden. Dit maakt een kapadteit 
van ongeveer 20.000 mensen per 
uur in enkele richting en op één 
lijn. 

En ook dit is een vorm van ontwik
kelingssamenwerking. Wij ontwer
pen in die landen, die op weg zijn 
om geïndustrializeerde naties te 
worden een vlotlopend en grondig 

De debat-tafel: v.l.n.r. de h. J. 
Cremie, de h. S. Oostra en de h. P. 
Vande SIjpe namens de BN-di-
rektle. Senator Guido Van In, 

namens de Volksunie. 

aangepast openbaar vervoersys
teem en helpen aldus, een beetje, 
bij de uitbouw van een betere 
(stedelijke) samenleving. Boven
dien leiden wij hier en ginder ook 
technici op Zo verblijven momen
teel veertien filippino's voor een 
drie maanden durende opleiding in 
ons land. 
Maar, en hier raken wij het tere 
punt, deze buitenlandse bestellin
gen zijn slechts mogelijk dank zij 
de binnenlandse produktie. Want, 
dat is precies de steeds terugke
rende (ham)vraag bij de promotie 
in het buitenland Buitenlandse 
mogelijke kopers vragen steevast: 
„Waar kunnen wij uw toestellen 
aan het werk zien? Waar zijn deze 
operationeel?" Het is dus enkel 
mogelijk te denken aan verkoop in 
het buitenland, wanneer soortgelij
ke modellen hier reeds rijden. Zo 
konden wij slechts trams aan Ne
derland en Brazilië verkopen, 
dankzij het feit dat er dergelijke 
voertuigen uitstekende diensten 
verlenen langsheen onze kust De 
export van onze fabrikaten hangt 
dus volledig af van de situatie op 
de binnenlandse markt 
Daarbij komt nog dat er, met be
trekking tot die landen op weg 
naar industrializatie, gunstige fi-
nancierings- en betalingsmodalitei-
ten moeten bestaan. Wij verloren 
reeds een aantal potentiële bestel
lingen aan bijvoorbeeld Westduit-
se firma's, omdat deze (daarin 
gesteund door hun regering) bete
re financieringsvoorwaarden aan
boden. 

Geen Belgische orders 
sinds '82 

WIJ: Krijgt BN het straks moei
lijk? Hoe ziet de toekomst er 
voor het bedrijf uit? 
Oostra: U moet het zo bekijken. 
In het begin van de zeventiger 
jaren ontwierpen wij een meerja-
ren-produktieprogramma. Zo'n 
langlopende optie is voor een der
gelijk bedrijf onontbeeriijk en was 
berekend op realistische progno
ses. En tot vorig jaar veriiep alles 
nogal gesmeerd. Het produktie-
programma is nu onderbroken. Er 
is een „gat" geslagen. Met uitzon
dering van enige kleine zaken, 
ontvingen wij sinds één jaar, geen 
enkele Belgische bestelling. En 
hier nijpt het schoentje, want de 
Belgische Spoorwegen zijn en blij
ven onze belangrijkste afnemer 
Vandaar dat wij vrezen voor de 
toekomst en voor het behoud van 
de tewerkstelling vanaf de tweede 
helft van 1983. Sinds januari van 
dit jaar ontvingen wij geen enkel 
nieuw order... De bestellingen van 
vóór 1982 werken wij nu verderaf 
Maar, indien daar binnenkort geen 
nieuwe bijkomen wordt de toe
stand straks — en zeker vanaf 

De robuuste Euclid-traktor: een BN-produkt 

Direkteur Vande Sijpe: 

„Maximale benutting van 
technische uitrusting = 

waarborg voor werkgelegenheid 
1984 — erg bedenkelijk Wij koes
teren niettemin nog hoop dat hier 
een kentering in komt Misschien 
topen straks nieuwe bestellingen 
binnen. Deze politiek kadert na-
tuuriijk in de regerings visie van 
„algemene sanering". U weet dat 
ook de spoorwegen hierbij betrok
ken worden. 
Ik wou toch ook nog het volgende 
opmerken. Men maakt soms ver
keerde vergelijkingen tussen 
soortgelijke produkten. Dergelijke 
vergelijkingen, althans in deze as/c-
tor, lopen mank. Omdat de om
schrijving, de definitie van elk fa
brikaat zo sterk verschillend is. 
Net zoals je moeilijk een Volkswa-
genkevertje met een Flolls Royce 
kunt vergelijken, alhoewel het bei
den personenwagens zijn. Zo be
staat er een reuzengroot verschil 
tussen de diverse soorten tram
stellen... Dit kwaliteitsverschil uit 
zich natuuriijk in prijsdifferentiatie. 
Gelukkig streven wij reeds jaren 
naar een grote diversifikatie van 
onze produktie. Dit is een gunstig 

gevolg van een aanhoudende in-
vestering in research en vernieu
wing. Bijna 6 % van de omzet 
wordt voor studie en onderzoek 
vrijgemaakt Wij willen en moeten 
steeds vernieuwend zijn en aan de 
spits staan van de revolutionare 
technologische ontwikkelingen. 
Niet de technk:iteit haalt het nu, 
enkel de bétere techniciteit kan 
overwinnen. 
BN is betrokken bij de FLAG, en 
op die wijze ook bij de initiatieven 
van de „Derde Industriële Revolu
tie in Vlaanderen". En op geregel
de tijdstippen werken wij samen 
met de universiteiten." 
Vande Sijpe: „Zo ontwierpen wij 
onlangs een ingenieus systeem 
van afvalverbranding in container-
vorm, dat daarenboven ook milieu
vriendelijk blijft en zelfs energie-
rekupererend werkt" 
Over sporen, langs trelnonderde-
len en Ingepakte containerstuk
ken, komen wij aan de nieuwe 
1250 nneter-lange testlijn. Een 
proefritje met de toekomstige Fi
lippijnse tram kan ervan af. Einde
loos en telkens opnieuw test men 
er het hypermoderne, dubbele 
stel: op snelheid en acceleratiever
mogen, de remmen, de ventilatie 
(nodig in een subtropisch klimaaO, 
het reizigerskomfort, de veilig
heid... Wij worden, eventjes maar, 
ingewijd in het paradijs van de 
vooruitgang: „hakstroom", ophan
ging, vering, motorkracht.. Veel 
aandacht gaat naar de zuinigheid 
in verbruik. Bij deze exploratie-
tocht in die vele hangars, sommige 
daverend van aktiviteit, valt de 
diskussie rond arbeidsduur niet te 
vermijden. 
WIJ: Hoe staat u als direktie 
tegenover de eis van werktijd
verkorting? Ziet u dit realizeer-
baar in dit bedrijf? 
Vande Sijpe: „Wij denken — en 
hierover praatten wij reeds her
haaldelijk in een gemoedelijke 
sfeer met de syndikale afgevaar
digden — dat hiet probleem van de 
arbeidsduur het best wordt bena
derd per bedrijf Of beter nog: per 

produkdelijn of atelier. 
Het is een feit dat de onderbenut
ting van de hooggespecializeerde 
en dure technische uitrustingen 
de kompetiviteit van ons bedrijf 
tyenadeelt Daarom juist stellen wij 
geen werktijdverkorting voor. 
Maar wel een herschikking van de 
arbeidsduur Zo opteren wij er
voor dat bepaalde ateliers in plaats 
van 8 uur, straks 9 uur zouden 
gaan werken. Maar dan met een 
kompensatie in vakantiedagen. Zo 
zou men bijvoortieeld 9 dagen van 
9 uur kunnen werken, maar daar
voor één extra vakantiedag krij
gen. Elke twee weken krijgt men 
eMus een echt veriengd weekein
de. En dit zou mee resulteren in 
méér arbeidsplaatsen. Ja, zelfs tot 
een verhoging van ruim 10 % Dit 
plan is uiteraard slechts mogelijk 
indien er nieuwe bestellingsorders 
komen. Maar, ik ben ervan over
tuigd dat ons voorstel kan werken: 
én voor de verbetering van onze 
konkurrentiepositie én voor het 
creëren van nieuwe arbekisplaat-
sen." 

Toekomst? 
De bal ligt dus duidelijk in het 
regeringskamp, en meer speciaal 
voor de voeten van minister De 
Croo. Laat hij dit btoeiende en 
renderende bedrijf — met die spe
cifieke afhankelijkheid van over-
heidsbeslissingen — stilletjes de 
berg afrollen? Of durft hij Cen de 
volledige blauw-roomse koalitie in-
kluis) kiezen voor een grondig 
uitgebouwd, vlotlopend en sociaal
rechtvaardig openbaar vervoer? 
En dit voor wat betreft materieel
aankoop, personeels- en prijzen-
beleid. Misschien bestaat dan 
zelfs de kans dat ons besmeurd 
blazoen in het buitenland een 
beetje wordt opgepoetst: in plaats 
van het land „met de beste wa
pens" wordt het dan het land „met 
de beste trams en treinen". Maar 
dit impliceert ook een endere aan
pak van het buitenlandse beleid. 
En dat is een ander verhaal... 

(pvdd) 

2 DECEMBER 1982 

S W fpMNIsCiKT J 



12 TV-programma's Wi 
Zaterdag 

4 DECEMBER 

BRT 1 
14.00 Open school — 15.30 Dag 
aan dag. — 16.00 Tocht van de 
duikboot Nerka (filnrO. — 17.30 
Schooltelevisie. - 18.00 Tik tak. -
18.05 Het Veenmysterie (f j . -
18.35 Chariie Chaplin. - 18.55 Dit 
leuke land. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Big Band-show: In the mood. 
- 21.00 TV-touché. - 21.25 Isa
bels keuze (tv-film). - 22.55 
Nieuwa 

BRT 2 
15.00 Tennis uit Antwerpen. 
20.15 Tennis uit Antwerpen. 

NED. 1 
1858 Nieuwa — 19.00 Zo vader, 
zo zoon (raadselspelletje). — 1925 
De HaroM Uoydshow. — 1950 
Barry Manilow in Londen. — 20.40 
Maggie Forbes (fJ. - 21.37 
Nieuwa - 21.55 Studio Sport — 
23.15 Nieuwa — 2320 The Moon-
raker (film). 

NED. 2 

1835 Sesamstraat - 18.50 Toe
ristische tipa — 18.57 Minibioa — 
1920 Wie van de drie? — 20.00 
Nieuwa — 2028 Miea - 21.30 
Dallas (D. — 2220 Televizier Ma
gazine. — 23.00 De toestand in de 
wereld. — 23.05 Avro's sportpano-
rama — 23.35 Nieuwa — 23.45 
Studk) sport extra 

RTB 1 
1930 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20.30 Prix Louis 
Philippe Kammana — 22.00 (Don-
cours de poésie C.TF. - 22.15 
Folkloristisch programma 

F1 
20.00 Nieuwa — 2035 Droit de 
réponse. — 21.50 Ddlas (O. — 
2245 7/7 le magazine de la semai-
ne. — 23.40 Nieuwa 

A2 

20.00 Nieuwa — 20.35 Oiamps-
Qyséea — 21.50 Les amis (tv-
reeks). — 23.00 Histoires courtea 
— 2325 Nieuwa 

F3 
1920 Gewestelijk nieuwa — 19.40 
Regionaal programma — 19.55 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (speD. - 20.30 
La minute nécessaire de monsieur 
Cyclopède. - 20.35 (Jtelto (ope
ra). - 2255 Nieuwa - 2325 
Prélude è la nuit 

LUX 

ARD 

20.00 Nieuw». — 20.15 Bner wird 
gewinnen (kwis). — 22.00 Nieuwa 
— 2220 Ein Mann wie der Teufel. 
(film). - 23.35 Nieuwa 

ZDF 

19.00 Nieuws. — 19.30 Die Paw-
laks (tv-reeks). - 20.15 Die Frau, 
von der Man spricht (film) — 2205 
Nieuwa - 22.10 Das aktuelle 
Sport-Studto. - 2325 Überfall in 
Gilasgow (tv-film). — 0.55 Nieuwa 

D3 

19.55 (gewestelijk nieuwa — 20.00 
Nieuwa — 20.15 Vor 40 Jahren. — 
20.45 Anruf erwunscht 

poggenpohl 
keukens 

Kuchen-Zentrum 
Belglölel 66, 
2000 Antwerpen 
Tel. 031-30.07.72 

20.00 Les tötes brCilées (f J. -
21.00 Cdumbo (fJ. - 2230 Jean 
de la lune (film). 

Zondag 
S DECEMBER 

BRT 1 

11.00 Konfrontatie. - 12.30 Voor 
boer en tuinder (Open schooO. — 
14.00 Prorrienadekoncert met de 
Kortrijk brass band. — 14.30 Han
del en wandel (Open schooD. — 
15.00 Blue fire lady (jeugdfilm). — 
16.30 Jukebox - 16.40 Het gehei
me leven van de dieren. — 17.10 
Voetbaluitslagen. — 17.15 Die 
goeie ouwe tijd (show). — 18.15 
Tik tak. - 1820 Van Pool tot 
Evenaar. — 19.45 Nieuwa - 20.00 
Sportweekend. — 20.30 De man 
van 12 miljoen (tv-films). - 21.30 
Ready when you are Mr. Demillel 
— 2220 Nieuwa 

BRT 2 

15.00 Tennis uit Antwerpen. 

NED. 1 
19.00 Nieuwa — 19.05 Mr. Meriin 
(fJ. — 19.30 Ckwntdown (pop). — 
20.10 Dynasty (f J. - 21.00 Not the 
nine o'dock newa — 21.15 Spe
cial: Steven Spielberg, HoHywoods 
wonderkind. — 21.40 The Pink 
Panther strikes again (fJ. — 23.10 
Agenda — 23.15 Nieuwa 

NED. 2 

18.15 Sesamstraat — 18.30 Artse
nij. — 19.00 Studk) sport — 20.00 
Nieuwa — 20.10 Panoramiek. — 
20.40 Humanistisch verbond. — 
20.45 KRO-schaaktweekamp. — 
21.00 Tussen Keulen en Parija — 
21.50 HaroM & Maude (toneeO. — 
2320 Nieuwa 

RTB 1 

12.00 Faire le point: debat - 13.00 
Nieuwa — 15.00 Visa pour le 
monde. — 19.30 Nieuwa — 20.00 
Zygomatfeorama (show). — 21.10 
La grande vadrouille (film). — 23.10 
Nieuwa 

F1 

20.00 Nieuws. — 2035 Les hom
mes du présklent (film). — 22.50 
Pleins feux (spektakelmagJ. — 
23.10 Sports dimanche soir. — 
2330 Nieuwa 

A2 
20.00 Nieuvi/a — 20.35 La nouvelle 
afffche. — 21.40 MCEurs en direct 
(Nos mères de Méditerranée). — 
2230 Lettre Fermée (Pierre Gos-
seO. - 23.00 Nieuwa 

F3 
20.00 Bizarre, bizarre (Bizarre ver-
halerO. — 2030 La minute néces
saire de monsieur Cyckipède. — 
20.35 A la récfierche du temps 
prteent — 2125 Korte Franse 
filma - 22.00 Nieuvw. - 22.30 Le 
chant du Missouri, (film) — 020 
Prélude è la nuit 

ARD 
20.00 Nieuwa — 20.15 Adventslie-
derea — 2020 Europa unterm 
Hakenkreuz (reeks over het fascis
me) — 21.05 Hundert Meisterwer-
ke. - 21.15 Schlaflose Tage (tv-
film). — 2255 Die Kriminalpolizei 
rat - 23.00 Perskritiek. - 23.15 
Nieuwa — 2320 Das Zeugnis des 
Josef Czapski. — 0.05 Nieuwa 

ZDF 
18.15 Weisses Haua Hinterein-
gang (fJ. — 19.30 Der schwarze 
Bumerang (tv-film). - 21.00 
Nieuwa — 21.15 Vater als Mutter 
(reportage). — 21.45 Ein Platz für 
Satire. — 2Z45 Spielweise. — 
23.30 Nieuwa 

D3 
1955 Giewestelijk nieuws. — 20.00 
Nieuwa — 20.15 Dörfer in der 
dritten Welt CTunibamba). - 21.00 
Auslandsstudk). — 21.45 Kopf um 
Kopf (speD. — 23.15 Experimente. 
— 23.40 Nieuwa. 

LUX 
19.30 (Dinéremo (filmmagj. — 
20.00 Ouincy (fJ. - 21.00 Traite-
ment de choc (film). 

Maandag 
DECEMBER 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
tak. - 18.05 Sesamstraat - 1820 
Klein, klein kleutertje. — 18.35 Vei
lig en zuinig autorijden (Open 
SchooO. — 19.05 Home made. — 
19.45 Nieuwa — 20.15 Nancy As-
tor (fJ. - 21.05 Sportshow. — 
21.50 Horizon (magJ. — 22.30 
Nieuvra. — 22.45 Handel en wandel 
(Open SchooO. 

NED. 1 
1858 Nieuwa — 19.00 Bassie en 
Adriaan (fJ. — 1925 Simonskoop. 
— 1955 Mae West (televisiefilm). 
- 2137 Nieuvi«. - 21.55 Verklar-
te nacht (ballet). — 22.30 Nieuwa 

NED. 2 
1835 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.57 Maja - De 
bij. — 1925 De vertx}rgen vallei (f J. 
— 20.00 Nieuwa - 2028 Terug
keer naar Brideshead (fJ. — 2125 
Brandpunt — 22.10 De ver van 
mijn bed show. - 23.10 KRO-
schaaktweekamp. — 23.15 .Staarv 
de blijven tussen hoop en vrees". 
- 2325 Nieuw*. 

RTB 1 
1930 Nieuwa — 1955 Le petit 
poucet (film). — 22.30 Nieuwa 

F1 

20.00 Nieuwa — 20.35 Le limier 
(film). — 22.45 Supplices, délices 
souliers (korte fijrn). — 23.15 
Nieuwa 

A2 

19.10 D'accord, pas d'accord. — 
1920 (Gewestelijk nieuwa — 19.45 
Le théötre de Bouvard. — 20.00 
Nieuwa —, 20.35 Muskyjes au 
coeur. — 21.50 Théètre pour de-
main (Sarah). — 2220 Juste une 
image. — 23.05 Nieuwa 

F3 
1920 Gewestelijk nieuwa — 19.40 
Regkxiaal programma — 1955 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (speO. — 20.30 
La minute nécessaire de monsieur 
Cyck>péde (satire). — 20.35 Com
me un pot de fraises (film). — 22.05 
Nieuwa — 2235 Thalassa — 
2320 Musi-dub. 

ARD 
20.00 Nieuwa — 20.15 In Frank-
reteh notgelandet (fJ. — 21.15 Der 
Patron (dokJ. - 21.45 CDU-Partei-
tag. — 22.00 Bitte umbiëttem 
(magJ. — 22.45 Tagesthemen. — 
23.15 Weisse Blumen für die Toten, 
(film)— 0.50 Nieuwa 

ZDF 

19.00 Nieuwa - 19.30 Hitparade 
im ZDF. — 20.15 (Sesundheidsma-
gazin Praxia — 21.00 Heute-jour-
nal. — 2120 Den Frieden sfchem 
(repJ. — 2135 Don Quichotte's 
Kinder (tv-speD. — 22.55 Zeugen 
des Jahrhunderta — 23.55 
Nieuwa 

D3 
19.45 (Gewestelijk nieuwa - 20.00 
Nieuw/a — 20.15 Die Glasmenage
rie (toneelstuk). — 22.45 Hinter 
dem eisem Vorhang. — 23.45 
Nieuwa 

LUX 

20.00 Lite fantastkiue (film). — 
21.00 Le retour de la panthére 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
tak. — 18.05 De smurfen. — 18.30 
Jukebox. — 18.40 The Sadrina 
project (Open SchooD. — 19.07 
KTRO-magazine. — 19.45 Nieuwa 
- 20.151.Q. a<wi8). - 20.40 Video
foon. — 21.05 Zal ik es wat vragen, 
dokter? — 21.55 Aktie openbaar 
vervoer. — 2225 Nieuwa 

BRT 2 
19.45 Nieuwa — 20.15 De nieuwe 
orde (historische enquêtes). — 
21.45 De steek-er-wat-varvop-
show (echtscheiding). 

NED. 1 
1858 Nieuwa — 19.00 D'r kan nog 
meer bij. — 19.15 De Waltons (fJ. 
— 20.05 IHet ontstaan van Israël. — 
20.45 Klankkleur - 21.05 Metter
daad. - 21.37 Nieuwa - 21.55 
Den Haag vandaag. — 22.10 Op 
zKht (kunstmagJ. — 2225 Tussen 
twee vuren (Surinaams tester). — 

2325 KRO-schaaktweekamp. -
23.35 Nieuwa 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.57 Dierenver-
haaltje«land. — 19.05 Matthew star 
(S.F.-f J. - 20.00 Nieuws. - 20.28 
Diamanten (fJ. — 21.15 TV-privé. 
— 22.10 Tros aktua tv. - 22.45 Fal
con Crest (f J. - 23.40 Nieuwa 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Shogun (f J. 
— 20.40 Élémentaire, mon cher 
Bnstein (magl — 21.40 Grace ó la 
rnusique, — 2240 Nieuwa 

RTB 2 
2055 Un de la légnn (füm). 

F1 
20.00 Nieuwa — 20.30 D'accord, 
F>as d'accord (magJ. — 22.00 Me
moirs (Mary MacC^rthy). — 23.05 
Nieuws. 

A2 
1920 Gewestelijk nieuwa — 19.45 
Le théètre de Bouvard (magJ. — 
20.00 Nieuwa — 20.30 D'accord, 
pas d'accord. — 20.40 Jufjiter 81 
(tv-film). — 23.15 Nieuw». 

F3 
19.10 Nieuwa — 1920 Gewestelijk 
nieuwra — 19.55 II était une fois 

l'espace. — 20.00 Les j 
heures (spel). — 20.30 
nécessaire de monsieui 
de (korte satire). — 20.: 
niére séance ffilm). 
Johnny Guitar. — 22.50 
re séance. — 23.10 Le 
Zorro (film). — 0.40 Pr 
nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. -^ 20.15 
tagsmaler (speD. — 21.0 
aktualiteiten. -21.45D) 
22.30 Tagesthemen. — i 
sches pop - Nachwuch! 
1982. - 1.00 Nieuwa 

ZDF 

19.00 Nieuwa - 1 
schwarze Bumerang O 
21.00 Heute-joumal. - : 
text: wer zahit zuletzt d 
(reportage). - 22.05 . 
wards - Mister Y in ^ 
(teaterexperimenO. — 
Grossen und diS Kleinei 
Ron Levy). — 2320 Ni( 

D3 
19.45 Giewestelijk nieuw! 
Nieuws. — 20.15 Tumj 
hauer in Israël (portret) 
Tochter des Schwei( 
reeks). — 21.45 Monitor 
feuer. - 22.30 Frau( 
(film over vrouwen in N 
— 23.15 Nieuwa 

:rv ^H 9 r. • 

Z A T E R D A G (4 decJ — Eindelijk komt een einde 
aan het Veenmysterie. We hebben al betere jeugdfeuil-
letons van eigen produktie gezien op BRT. Het heeft 
geen zin om ten allen prijze een veelafleveringenfeuille-
ton te maken met een verhaal dat In drie-vier afleverin
gen afgehandeld kan woorden. Het werd een uitgerok-
ken, uitgesponnen verhaal waar de spanning zoek was 
en waar gekke toestanden de verwarring stimuleerden. 
Daarenboven was het taaltje dat erin gesproken werd 
totaal onzinnig en niet-funktioneel. Werther Van der 
Sarren, voor wie we een dik boontje hebben, kon ons 
ditmaal niet boeien. Hij moet in de toekomst kieskeuri
ger zijn of hij verliest onze sympatie ook nog. Alhoewel, 
dat zal hem wel een zorg wezen. (BRT 1). — In Mies 
Bouwmans praatshow Mies is de belangrijkste gast 
onze internationale Toots Thielemans. CAVRO/Ned. 2). 

Z O N D A G (5 decJ - Sport: Finale van het 
tennistornooi in Antwerpen - VekJIoop in Denderhou-
tem (BRT 2). Er doen rare verhalen de ronde over ge
wone mensen die plotseling schatrijk worden door een 
of andere tombola, door de Nationale Loterij of door de 
Lotto/Toto en die daaraan ten onder gaan. Zo'n verhaal 
hebben Wilfried Hendrickx en Mare DkJden, twee 
HUMO-redakteurs, verwerkt tot een scenario voor een 
film die door Ludo Bex werd gedraak:! en die vanavond 
op het BRT 1 -scherm komt Gust, een eenvoudige arbei
der in een staalfabriek, wint bij de lotto 12 miljoen. Met
een komen de gieren zich aanmeWen. De kinderen, ver
zekeraars, journalisten, „beleggers", enz. Het stuk bevat 
nogal wat herkenningselementen en de taal mag best 
„alledaags" genoemd worden. Roger Bolders sjaeelt de 
gelukkige winnaar, die vijf jaar later totaal aan de grond 
zit Een op het lijf gegoten rol voor deze ruwe bolster. 
Dora van der Groen is de typisch Vlaamse huisvrouw 
(De man van 12 miljoen). — Het erna volgend program
ma met de lange titel Ready when you are, Mr DeMille is 
een uitgebreid protret van de Amerikaanse regisseur 
van vooral spektakelfilms, Cecil B. DeMille. — De 
eerder aangekondigde, maar uitgestelde dokumentaire 
over het filmfenomeen Steven Spielberg, regisseur van 
o.a. Jaws, Close encounters. Raiders of the Lost Ark, en 
van het recente fascineren ET. (Extra Terrestrial) komt 
vanavond op het Veronica-scherm (Ned. 1). — En op 
Ned. 1 en Ned. 2 komen omzeggens op hetzelfde mo
ment twee interessante produkties; Op Ned. 1 is er de 
Britse burleske spionagefilm The Pink Panther Strikes 
again van Blake Edwards (1976), met Peter Sellers als 
inspekteur Clouseau en op Ned. 2 komt de Nederland
se toneelversie van het tragi-komische Harold & Maude, 
dat in 1971 door Hal Ashby werd verfilmd naar een 
scenario van de voormalige Amerikaanse soldaat Colin 
Higgins en een Franse fruitboer Claude Carrière. (KRO). 

M A A N D A G (6 decJ - Tijdens W O I vormt 
Nancy Astor haar landhuis om tot een ziekenhuis voor 
gewonde soldaten. Aan WaWorfs politieke loopbaan 
komt een einde wanneer zijn vader een adellijke titel 

koopt Edellieden kunnen immers r 
gerhuis. Lady Nancy Astor s te l t : 
daat In 1919 wordt zij als eerst 
Lagerhuis... (BRT). — In het popu 
magazine Horizon wordt aandacht 
revolutionair metro-systeem in R 
van vrouwen en kinderen in de p< 
Delta-werken in Nederland (BRT) 
André van Duins nieuwste film „i 
omloop. Het bekx)ft een knotsgekl' 
boezemvriend" is één van de beha 
van Ck)llems filmmagazine Simon; 
mijdelijk eveneens aandacht zal < 
o.a. E.T. (van Spielberg) een film d 
magazine schijnt te nnogen ontbrel 
De legendarische Mae Wesf heeft 
gespeeld, voldoende om haar faai 
de hele wereld te verspreiden. Tro 
voluptueuze en op seksgebied . 
gewijde dokumentaire film. (Ned. 

DINSDAG (7decJ-lnh. 
Zal ik es wat vragen dokter (BRT 
de studio vragen aan deskundiger 
boorteregeling". — Als onderdee 
vervoer-magazine Aktie Openbaa 
nog steeds het item met Struye en 
blijft volharden in de boosheid (B 
wordt de Nieuwe Orde herhaald, 
organizeert BRT 2 een debat rond 
behandeling van recente geschie 
lijk?" Aan het debat nemen mensei 
namen deel. — In de echtscheidin 
langrijke veranderingen aangebn 
wat-van-op-show van BRT 2 wore 
de juridische aspekten ervan. 

WOENSDAG (8 dec) -
strijden in de 1 /8ste finale van de 
Sarajevo—Anderlecht (heen: 6 
BRT 2J — Bij te slecht weer rad 
de kinderen binnen te halen en ze 
kinderprogramma's op Ned. i (Tr 
werk en ais sluitstuk het graag bek 
spelletje, een muziekje, info, nieu' 
brengt twee probleemproduktii 
(Ned. 2): Eerst is er Ik ben even w 
een reeks gedramatizeerde bew 
sche aktuele probleemsituaties. I 
„de nieuwe armoede". Het gaat on 
den van de werkloze bouwvakke 
met zijn gezin van een minimumuil 
te komen. Meteen gaat Chris en 
ook ten onder aan geestelijke 
verlies van de socio-kulturele kor 
waarde werd sterk aangetast op I 
kostwinner niet meer kan optredt 
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n TV-programma's 13 

20.00 Les jeux de 20 
el). — 2030 La minute 
de monsieur Cyclopé-
stire). - 20.35 La der-
ice ffilm). - 20.50 
itar. — 22.50 La demié-
- 23.10 Le signe de 

>. - 0.40 Prélude ó la 

ws. -^ 20.15 Die Mon-
speD. — 21.00 Monitor: 
ri.-21.45 Dallas ( O . -
sthemen. — 23.00 Deut-
- Nachwuchs - Festival 
.00 Nieuws. 

uws. - 19.30 Der 
Bumerang (tv-film). — 
e-joumal. - 2120 Klar-
ahlt zuletzt die Zeiche? 
(. - 22.05 Jango Ed-
lister Y In Amsterdam 
srimenO. - 22.55 Die 
ld die Kleinen (gesprek 
— 2320 Nieuws. 

istelijk nieuws. — 20.00 
20.15 Tumarkin, Bild-

raël (portreO. - 21.00 
les Schweigens (tv-
!1.45 Monitor im Kreuz-
22.30 Frauen-Studien 

/rouwen in Nicaragua), 
ieuwa 

LUX 
19.55 Nieuwsoverzicht — 20.00 
Capitaine X (fj. - 21.00 Peari 
Hartxxir (fJ. 

Woensdag 

BRT 1 
1530 Open school. - 17.00 Op 
het schildpadplein. - 1820 Tik tak. 
— 1825 Jukebox. - 18.30 Chips 
(fJ. — 19.17 Uitzending door der
den (Socialistische Omroepvereni
ging). - 19.45 Nieuws. - 20.20 
Home sweet home (O. — 20.45 
Imre (tv-film). - 21.45 Puur kul-
tuur„. over derden (Karoline von 
(Sünderrode). — 22.15 Nieuwa 

BRT 2 
20.15 14 juli (film). - 21.35 Twee 
Fransen in Bavreuth (dok). 

NED. 1 
16.00 De merkwaardige dieren-
show. — 16.40 Ren je rot (speO. — 
1823 Nieuws. - 1828 Teleac (De 
antieke wereld). — 18.58 Nieuws. 
— 19.00 Van gewest tot gewest 
— 19.50 Politieke partijen, - 20.00 
Lysistrata (blijspel). - 2122 Alfred 
Brendel speelt Schubert - 21.47 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van-

- 22.10 Studto Sport — 
23.(^ KRO-schaaktweekamp. — 
23.15 Nieuws. 

NED. 2 

18.35 Sesamstraat - 18.50 
Jeugdjournaal — 18.57 Weerhaak 
(televisiefilm). — 1924 Kenmerk. 
— 20.00 Nieuv«. — 2028 Socute-
ra - 20.33 BGTV. - 21.05 Ik ben 
even weg. — 22.10 Tijdverschijn
selen. — 23.00 Teleac. — 23.35 
Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Risquons-
togt (speD. — 20.50 Chansons è la 
carte (show). — 21.35 Planète des 
hommes (Etnografische film). — 
22.40 Nieuws. 

F1 
1920 Gewestelijk nieuw». — 19.45 
S'il vous plait (magJ. - 20.00 
Nieuv^ — 20.35 Les mercredis de 
l'information. — 21.35 Les grands 
mystères de la musique (Samson 
Frangois). — 22.45 Des mots aux 
maux. — 23.15 Nieuws. 

A2 
1920 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Le théètre de Bouvard (magJ. — 
20.00 Nieuws. — 20.35 Les préda-
teurs (tv-film). — 22.10 Les jours 
de notre vie (GezondheidsmagJ. 
— 23.05 Nieuwa 

en Immers niet zetelen in het La-
\stor stelt zich dus maar kandl-
:ij als eerste vrouw lid van het 
In het populair-wetenschappelijk 
dt aandacht besteed aan o.a. een 
steem in Rijsel, het sterftecijfer 
ren in de peri-natale periode; de 
Hand (BR'D. — Binnenkort komt 
wste film „De boezemvriend" In 
n knotsgekke film te worden. „De 
fan de behandelde films in Sinnon 
zine Simonscoop, waarin onver-
idacht zal worden besteed aan 
l) een film die in geen enkel film-
•gen ontbreken CTros/Ned. 1). — 
West heeft in slechts twaalf films 

im haar faam als seksgodin over 
jreiden. Tros draait een aan deze 
eksgebied wispelturige filmster 
film. (Ned. 1). 

BcJ — In het medisch magazine 
lokter (BRT 1) stellen mensen in 
leskundigen over „natuurlijke ge-
s onderdeel van het openbaar-
Ze Openbaar Vervoer virKlen wij 
jt Struye en Jageneau terug. BRT 
>oosheid (BRT 1). — Binnenkort 
Ie herhaald. Als inleiding daarop 
debat rond het onderwerp „Is de 
nte geschiedenis op TV moge-
men mensen met nogal ronkende 
chtscheidingswet zijn enkele be-
sn aangebracht In de Steek-er-
BRT 2 wordt dieper ingegaan op 
n ervan. 

(8 dec.) — Voetbal: Terugwed-
nale van de Uefa-beker. Met o.a.: 
t (heen: 6—1). (Om 16u. op 
ht weer raden wij de ouders aan 
halen en ze te laten kijken naar de 
3 Ned. 1 (Tros), veel dokumentair 
3t graag bekeken „Ren je rot", een 
e, info, nieuwsjes, enz. — VPRO 
emprodukties op het scherm 
ben even weg, een aflevering van 
teerde bewerkingen van temati-
insituaties. Deze film draait rond 
Het gaat om de wederwaardighe-
bouwvakker Chris Jansen die nu 
minimumuitkering moet zien rond 
lat Chris en met hem zijn familie 
geestelijke verarming door het 
.ulturele kontakten. En zijn eigen-
ngetast op familiaal vlak, nu hij als 
kan optreden en daarbuiten waar 

hij als werkloze niet meer meegerekend wordt Hij pro
beert er wat aan te doen, maar grijpt te hoog- In de 
reeks Tijdverschijnselen die de VPRO omschrijft als 
een reeks diskussieprogramma's rond gebeurtenissen 
uit heden en verleden die gezien kunnen worden als 
tekenen des tijds zit vanavond een diskussie rond „de 
opvatting dat de toekomst er voor de komende genera
tie somber uitziet". De titel heet '„No future". 

D O N D E R D A G o decJ - Dallas loopt zowat 
op alle zenders. BRT begint vanavond aan een gloed
nieuwe reeks afleveringen en blijft daardoor enige 
voorsprong behouden op sommige andere zenders die 
later met de reeks gestart zijn. Nieuwsgierige Nederlan
ders en Duitsers die de kapriolen van de louche J.R. en 
van de andere Dallas-figuren met enige voorsprong wil
len volgen, kunnen vanaf vanavond opnieuw afstem
men op BRT 1. — Veel jongeren in Vlaanderen hebben 
te maken met het toneelspel, als akteurs, als decorbou
wers, als organizators, enz. Het jongerenmagazine Een 
vinger in de pap besteedt aandacht aan die groep van 
jongeren die zich zelf bezighouden met het toneelspel. 
Het maatschappelijk magazine Rapport '82 houdt zich 
vanavond bezig met een andere tak van de jongerenbe-
zigheden: de jeugdbeweging, dit naar aanleiding van 
75 jaar scoutisme in Vlaanderen. Zowat 3(X).000 jonge
ren in Vlaanderen zouden aktief zijn in de jeugdbewe
ging, waarbij het scoutisme het grootste gedeelte 
aantrekt: ongeveer 135.000 of 10 % van de jongeren in 
de leeftijdgroep van 6 tot 20 jaar (BRT 2). — RTBF 1 is 
er als de kippen bij om nog een recente film op het 
scherm te brengen: de sublieme La Banquière van Fran
cis Girod (1980), met Romy Schneider, Jean-Louis 
Trintignant Jean-Claude Brialy, Claude Brasseur e.a, 
een schare Franse auteurs van het hoogste gehalte. 

V R I J D A G d O dec.) - The End\s een zwarte ko
medie over de 36-jarige klungelaar Lawson die hoort dat 
hij nog maar enkele maanden te leven heeft Hij kan dat 
niet verwerken en besluit er vroegtijdig einde aan te 
maken door zelfmoord. Al zijn pogingen om zelfmoord 
te plegen, mislukken echter. Burt Reynolds regisseerde 
de film en speelt meteen de hoofdrol (1978). Verder 
met: Sally Field, Dom DeLuise, Jeanne Woodward eja. 
(BRT 1). — Op BRT 2 komt het eerste deel van een 
TV-registratie van De Ring des Nibelungen van Richard 
Wagner die in 1979 en 1980 in Bayreuth werd gemaakt 
van een enscenering door Patrice Chéreau en onder 
muzikale begeleiding van Pierre Boulez. — Veronica 
draait als laatavondfilm (Ned. 1) Cast a giant shadow, 
een film vol romantiek, sensatie en sentiment Het is het 
verhaal van de legendarische kolonel Marcus, heW uit 
de Tweede Wereldoorlog en aanvoerder tijdens de 
strijd die losbrak na de erkenning van Israël in 1948. Film 
van Melville Shavelson (1966), met Dirk Douglas, John 
Wayne, Angle Dickinson, Yul Brynner, Senta Berger, 
e.a 

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma. — 19.55 II 
était une fois l'espace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (speO. — 20.30 
La minute nécessaire de monsieur 
Cyckjpède ftorte satire). - 2035 
Guillaume Ie OsrK^uérant — 2130 
Bananes flambées (rock). — 2225 
Nieuwa — 22.55 Prélude a la nuit 

ARD 
20.00 Nieuw». — 20.15 In Fran-
kreich notgelandet (fJ. — 21.15 
Titel, thesen, temperamente. — 
22.00 Tagesthemea — 2Z30 Voet
bal. — 0.00 Nieuwa 

ZDF 

2125 Die Strassen von San Fran
cisco (f J. — 22.10 Das geht sie an. 
— 22.15 Panzer statt Pershing 
(reportage). — 23.00 Apropos film. 
— 23.45 Nieuvw. 

D3 
19.45 Gewestelijk nieuwa — 20.00 
Nieuw» — 20.15 Mittwochs in_ — 
21.45 Auslandsreporter (reportage 
over Den Haag). — 22.15 Portrait 
— 22.30 Unbescholten (film) — 
2335 Nieuwa 

LUX 
19.55 RTL-flash. - 20.00 Hit-para
de. — 21.00 Darwin (tv-fSm). — 
2Z30 La lanteme magique (kunst-
magazine). 

Donderdag 
DECEMBER 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
tak — 18.05 Logans vlucht (S.-F.-
f j . — 18.55 Marokkaanse pracht 
- 19.05 Home Made. - 19.17 
Uitzending door derden (Ooene 
Omroep). — 19.45 Nieuw» — 
20.10 Cinémanie (filmkwis). — 
2055 Panorama - 21.45 Dallas 
( f l - 2230 Sporttribune. - 23.00 
Nieuw» 

BRT 2 
19.45 Nieuw» — 20.10 Rapport 
'82: Jeugd in beweging. — 21.00 
Pretnièra — 21.50 Uitzending door 
derden (Kristen-demokratische 
Omroep). 

NED. 1 

1823 Nieuwa — 1828 Teleac — 
1858 Nieuwa - 19.00 Shirley 
Strum en de Pomphuis Troep. — 
1955 Eubie. - 2050 Kijk haar. -
21.37 Nieuw» - 2155 Den Haag 
vandaag. — 2210 Portret van Ga
briel Marquez. - 23.00 KRO-
schaaktweekamp. — 23.10 
Nieuwa 

NED. 2 
1835 Sesamstraat — 18.50 
Jeugdjournaal. — 18.57 De roze 
panter. — 19.05 HaroM Uoyd-
show. — 1928 De zevensprong 
(fJ. - 20.00 Nieuwa - 2028 
Kwistig met muziek (spelshow). — 
21.40 Mijn leven op Bamfykte (fJ. 
- 22.30 Hier en nu. - 23.10 De 
Quakers (f J. - 23.40 Nieuw» 

RTB 1 
1930 Nieuwa — 1955 Autant sa-
voir (Ziekenhuis: stilteJ — 2020 
La banquiére (film). — 2225 Le 
carrousel aux imagea — 2250 
Nieuwa 

F1 

20.00 Nieuws. — 20.35 Bonbons 
en groa — 22.00 Les oubliés de 
Itiistoire. — 22.55 Nieuws. 

A2 

19.10 D'accord, pas d'accord 
(magJ. - 1920 Giewestelijk 
nieuws. — 19.45 Beroepsorganiz£i-
ties. - 20.00 Nieuwa — 20.35 
Lïieure de vérité. — 21.40 Les 

TVEkspies 
De dikste vriend 

vanuwTY. 

enfants du rock (pop). — 23.15 
Nieuwa 

F3 
1920 Gewestelijk nieuwa — 19.40 
Regkxiaal programnrta — 19.55 II 

-était une fois l'espace — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (speO. — 20.30 
La minute nécessaire de monsieur 
Cyck>péde O^orte satire). - 20.35 
Les Passagere (film). — 22.15 
Nieuw» — 22.45 Agenda 3. — 
2250 Prélude ó la nuit 

ARD 

20.00 Nieuw» — 20.18 No future. 
— 21.00 Rudis Tagesshow. — 
2130 Familiën-Bande (De 40ste 
verjaardag). — 22.30 Tagesttie-
men. — 23.00 (^artett bei Claudia 
(tv-speO. — 025 Nieuw» 

ZDF 
19.00 Nieuwa - 19.30 DaHi DaM 
(speO. — 21.00 Heute-Joumal. — 
2120 Kennzeichen D. — 2205 
Montiels Witwe (filnrO. — 23.50 
Nieuwa 

D3 

19.45 Gewestelijk nieuwa — 20.00 
Nieuw» — 20.15 Liebesbriefe 
(film). - 2150 Hilferufa - 2245 
Hinter den Schlagzeilen (ekono-
mie). — 2330 Nieuw» 

LUX 
21.00 Keuze filmprogramma: Le 
chat of Trois soirees au Plaza 

Vrijdag 
10 DECEMBER I 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik 
tak - 18.05 Sesamstraat - 1820 
Klein, klein kleutertje. - 18.35 
Loon naar werken (Open schooO. 
— 19.07 Het vrije woord. — 19.45 
Nieuw» — 20.15 The End (film). — 
2155 De vijfde wrindstreek (J.L De 
Belder). — 2245 Nieuw» 

BRT 2 
19.45 Nieuw» — 20.15 De Forsyte 
Saga (fJ. — 21.05 X>er Ring des 
Nibekjngen": Het Rijngoud. 

NED. 1 
1858 Nieuwa - 19.00 Babbekxiië. 
— 19.45 Kerstshow met Marjon 
Lambriks en de Wiener Sanger-
knaben. — 20.15 Avro's Wie-kent-
kwia - 2137 Nieuwa - 21.55 
Vegas (f J - 22.45 (Sesprek niet 
de minister president — 2255 Aan 
onze oudera — 23.35 Nieuwa — 
23.40 Cast a giant shadow, (film). 

NED. 2 
1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal. — 18.57 De Smur
fen. — 1922 Vijf tegen vijf (speO. 
- 20.00 Nieuwa - 2028 Achter 
het nieuw» — 21.10 Pisa — 2120 
Een stukje hennel (fJ. - 2220 
Edelvrouw - Bedelvrouw. — 2250 
Sonja op vrijdag. — 2353 Konsu-
mententipa — 23.55 Nieuwa 

RTB 1 
1930 Nieuw» — 19.55 A suivre_ 
- 21.00 The Killing. (film) - 2220 
Nieuwa 

F1 
20.00 Nieuw» — 20.35 Arturo Tos-
caninl - 21.40 Madame S.O.S. -
2235 Les grandes expositkxis 
(dok). - 23.10 Nieuw» 

A2 
1920 (Sewestelijk nieuw» — 19.45 
Le théótre de Bouvard. - 20.00 
Nieuw» — 2035 Les tribulatk>ns 
de Manuel. — 21.40 Apostrt>phea 
- 2255 Nieuwa - 23.05 Trafk: 
(film). 

F3 
1920 (Gewestelijk nieuw» — 19.40 
Regionaal programma — 19.55 II 
était une fois fespace. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (speO. - 2030 
D'accord, pas d'accord (magJ. — 
2035 Le rxxiveau vendredi — 
2135 La chanson des gueux. — 
2230 Nieuwa - 23.00 Prélude ó la 
nuit 

ARD 

20.00 Nieuw» — 20.15 Ciefangene 
des Stroms (film). - 21.45 Seit 
sieben Jahren ariseitslos (reporta
ge). — 22.30 Tagesthemea — 
2325 Das doppelte Leben (tv-fNm). 
— 1.05 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuwa — 1930 Auslands-
joumaL - 20.15 Denick (fJ. -
21.15 Tabula Rasa: satirisch pro
gramma — 22.00 Heute-joumal. — 
2220 Aspekte. kuituur. - 2335 
Sinola — 1.00 Nieuwa 

D3 
19.45 (Gewestelijk nieuw» - 20.00 
Nieuw» — 20.15 Nationaalsocialis-
me in het dagelijks levea — 21.00 
EndKch 18 — Und was nun? — 
2130 Gott und die Welt - 2200 
Der öltere Sohn (filmkomedie). — 
23.(X} Begegnung mit- De gebroe
ders Grimm. — 23.45 Nieiuwa 

LUX 
1955 RTL-flasK - 20.00 Le riche 
et Ie pauvre (fJ. — 21.00 Barquero 
(film). - 22.45 Chrono. 
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ICS... samenspraak, kan dat? 

Vlaamse poëzie in Rijsel... 

m Kritisch bekeken 

RIJSEL — Als er één materie is die tot de Vlaamse regering behoort, 
dan is het wel de kuituur. En kollegialiteit moet daar dus als prioritair 
gelden. Zopas beleefden wij daarvan een fraai staaltje. In het geheel 
van het „Festival de Lille" werd een Vlaamse pqëzie-avond gepland en 
om enige inbreng van Vlaamse officiële zijde verzocht. Het kersverse 
kommisariaat-generaal voor Internationale Culturele Samenwerking 
(ICS) zag daar maar niets in (terecht natuurlijk, Frans Vlaanderen is 
een ons al ruim drie eeuwen ontwrochte morzel gronds). Maar de 
Dienst Letteren, gesteund door zijn Advieskommissie, zag het wel 
even anders (terecht natuurlijk, in Frans Vlaanderen bestaat er een fel 
groeiende belangstelling voor de Vlaamse taal en kuituur). 

De poëzle-avond kwam er dus, 
met medewerking van 7 dichters 
en het gezelschap van Johan Ver-
minnen, maar zonder de mede
werking van het ICS. Integendeel, 
het ICS had niets beter bedacht 
dan om de dag vóór het poëzie-
festijn zelf wat op stapel te zetten: 
Tine Ruyschaert bracht in het Mai-
son Saint-Exupéry (de welbeken
de piloot en schrijver) haar overi

gens niet onaardige „Van den Vos 
Reynaerde"... voor welgeteld 14 
aanwezigen. Dezelfde dag (27 no
vember) vond de Vlaamse direk-
teur van de leerstoel Neerlandis
tiek er niets beters op dan de 
affiches voor de poëzie-avond, die 
ruimschoots in de Rijselse univer
siteit verspreid waren, te laten 
verwijderen. Hoe Walter Thijs 
deze Vlaamsgezinde refleks in zijn 

geest getoverd heeft weet nie
mand, tenzij de vermoedens waar 
zijn. 

Maar kom, de poëzie-avond ging 
door, de handtekening van minis
ter Poma inkluis, en voor ruim 200 
belangstellenden lazen uit eigen 
werk voor (met Franse vertalingen 
uit hun poëzie), in alfabetische 
volgorde: Patrick Conrad, Herman 
De Coninck, Roland Jooris, Lu-
cienne Stassaert, Nic van Brug
gen, Marcel Van Maele en Eddie 
Van Vliet. De bijval mocht beslist 
„hartverwarmend" genoemd wor
den. Waarbij dan de vraag kan en 
moet gesteld worden: waarom die 
tweespalt tussen de Dienst der 
Letteren en ICS. Vanuit de Univer-
sité de Lille waren er alle betrok
ken instanties aanwezig of verte
genwoordigd, ook de kulturele at
taché van de Belgische ambassa

de in Parijs, ook de verantwoorde
lijken van de Dienst der Letteren, 
zelfs het ministerie had een verte
genwoordiger beloofd (edoch, 
Herman De Coninck was ter plaat
se)... maar niemand van ICS. 
De Vlaamse poëzie-avond in Rijsel 
was een even onverwacht als 
groots sukses. Wellicht kunnen 
daar enige gevolgen uit getrokken 
worden wat ons buitenlands kultu-
reel beleid betreft. Een beetje posi
tieve samenspraak kan toch nooit 
kwaad. Of niet soms...? (NvB) 

»Pink Poet" 
ontbonden... 
Tijdens de Vlaamse poëzieavond 
te Rijsel deelden de dichters Pa
trick Conrad en Nic van Bruggen 
mee dat zij 10 jaar na de oprich
ting op 22 november 1972 het 
artistieke genootschap Pink 
Poet — waarvan zij de oprichters 
waren — ontbinden. 
Zij stelden daarbij met vreugde 
vast dat het bewust zonder wel
omschreven doeleinden opge

richte genootschap een beslist 
aanzienlijke rol gespeeld heeft in 
de oriëntering van de Vlaamse 
letteren, in deze van onze poëzie 
in het biezonder. In die zin prijzen 
zij de nagenoeg steeds positieve 
belangstelling van de pers en 
van de literaire kritiek, die Pink 
Poet een weerklank gegeven 
hebben die ongetwijfeld kreatief 
sterk zal blijven doorwerken. 
Door het binnen kort tijdsbestek 
overlijden van een aantal speci
fiek literaire Pink Poet-protago-
nisten (Hugues C. Pernath, Paul 
Snoek, Paul De Vree en Maurice 
Gilliams) was het onvermijdelijk 
dat het genootschap een deel 
van zijn identiteit diende in te 
boeten, wat door de buiten-lite-
raire inbreng in het gezelschap 
niet of nauwelijks ondervangen 
kon worden. De beide stichters 
zijn ervan overtuigd dat de in-

. vloed van Pink Poet bevruchtend 
zal blijven doorwerken en reke
nen erop dat de leden van het nu 
ontbonden genootschap ieder 
voor zich — en, waar dit mogelijk 
blijkt, ook samen — de nooit 
neergeschreven, maar duidelijke 
boodschap van Pink Poet verder, 
zullen waarmaken. 

Notities uit het kunstleven voor u bij #elkaar geschreven door Nic van Bruggen, 

Boekenbeurs 
De 18.000 van de slotdag waren wellicht een 
dagrekord, maar de tramstaking zorgde ervoor 
dat de voorbije Boekenbeurs het net niet boven 
het vorig jaar gevestigde totaalrekord scoorde. 
Geen nood, de uitgevers waren matig, dus best 
tevreden. De stagnatie in de boekenverkoop in 
Vlaanderen stagneert zelf, de markt stort dus 
vooralsnog niet in elkaar. Internationaal gezien 
wel enige reden tot ongerustheid. In Frankrijk 
liep het afgelopen jaar de omzet met zowat 
5,8 % terug, en de mercantiele uitgevers trok
ken er meteen hun konsekwenties uit: aantal uit
gegeven titels 24.703 tegen 25.532, aantal ge
drukte eksemplaren 345 miljoen tegen 378 
miljoen. De Frankfurter Buchmesse daarente
gen vertoonde een positieve balans: meer aan
wezige uitgevers (5.688), meer vertegenwoor
digde landen (88) en meer titels (295.000). Maar 
zo'n Messe is slechts schijn, omdat ze zich tot 
de professionele incrowd beperkt. Immers, in 
Duitsland zelf schijnt het met het boek niet zo 
best te gaan. Zo kondigde een van de meest 
prestigieuze Duitse uitgeverijen — Shurkampf 
— aan dat zij in het voorjaar 1983 niet één nieu
we titel op de markt zal brengen en zich zal 
beperken tot heruitgaven. Zou het de krisis zijn 
die aan het boekbedrijf knabbelt, of toch de 
audio-visuele explosie? 

Viespeukerij 
Uzelf, lieve WIJ-lezer, bedoel ik natuurlijk niet, 
maar ongetwijfeld kent u ook van die „andere" 
mensen die tussen de bladzijden van hun 
boeken hier en daar papiertjes hebben steken. 
Staan daar dan de literaire hoogtepunten? Nee 
hoor, de smerige stukjes Het allervieste uit 
Cremer, Reve, Claus, Claes, Zola, Nabokov, 
Oude Testament., noem maar op, u kent ze wel. 
Wel, van nu af hoeven die „papiertjes" niet meer. 

De Britse uitgever Methuen & Co heeft namelijk 
een schat aan geil genot in één boekje samen
gebracht: „The Dirty Bit", met daarin de smake
lijkste erotische passages uit de wereldlitera
tuur. Een goede raad, zet dit kleinood niet te kijk 
in uw boekenkast, maar poneer zo af en toe 
onder vrienden een subtiel smeerlapperijtje... en 
zeg ingeval van afkeurende blikken dan dat het 
van Shakespeare komt of beter nog, van 
Ovidius Het naslagwerkje draagt de ondertitel 
„The book that falls open at every page". En zo 

is het ook. Vandaag nog bestellen bij de „goede" 
boekhandel, jaja 

Schoften 
Het maandblad Ure is zo ongeveer de Paris 
Match van de Franse letteren, maar beslist 
lezenswaardig in de trein. Het fraaie magazine 
wordt gedrukt op ruim 100.000 eksemplaren en 
is volgens een ernstige leesgewoontenpeiling 
goed voor gemiddeld 546.000 lezers. In het 
november-nummer staat een merkwaardig arti
kel over „Hoe uw manuskript uitgeven", uiter
aard ten behoeve van aspirant Nobelprijswin
naars. Aan praktisch advies eigenlijk niets 
nieuws (zonder fouten schrijven, proper tijpen, 
postzegels bijvoegen, enz), maar wel een ge
weldig, aanklagend, ontluisterend slothoofdstuk. 
Daarin wordt op journalistiek onnavolgbare wij
ze een uitgeverij ten schand gezet die „haar" au
teurs dwingt zelf te betalen voor de uitgave van 
hun boeken. Terecht, en zonder enige veront
schuldiging. Zo'n mentaliteit is je reinste oplich
terij en vernedert het uitgeversbedrijf én de 
schrijver. Schandalig, dat wel, maar weet u dat 
een van de grootste „Vlaamse" uitgevers, zeker 
tegenover debutanten, eenzelfde principe hul
digt? Och, geen namen, stuur uw ongepubli
ceerde meesterwerk maar 'ns rond. Meteen 
een zinnige taak voor de VVL... 

Vieren 
Nu we 't toch over de VVL hebben, de Vereni
ging van Vlaamse Letterkundigen vierde haar 
75-jarig bestaan. Met o.a. een mooi boek (uitge
verij &)ethoudt) en een boeiende tentoonstel
ling (AMVC, Antwerpen), maar ook met een op 
z'n minst mat te noemen akademische zitting. 

De koningin was ervoor zelfs van haar troon af
gestapt, maar voor het overige waren er meer 
BOB-ers in en rond „den Arenberg" dan aan lite
ratuur geïnteresseerde betrokkenen. De akade
mische toespraken hebben er weinig aan ver
holpen. Och, de groet uit Nederland was tenmin
ste kort Maar het naar inhoud overigens voor
treffelijke, historische exposé van Emiel Wille-
kens (erebibliotekaris van de stad Antwerpen) 
wiegde zelfs de Vlaamse ministeriële excellen
ties letterlijk in slaap. De, naar we hopen, 
onbewuste, maar daarom niet minder rake 
beledigingen van minister Poma aan het adres 
van de literatuurarbeiders zullen we maar voor 
rekening van zijn „ghostwriter" laten. Maar dat 

de WL-sekretaris het aantal nederlandsspre-
kenden tot 15 miljoen reduceerde, vinden we 
wat spijtig en gelooft zelfs de meest rabiate 
FDF-er niet meer. Gelukkig was er nog voorzit
ter Henri-Floris Jespers met een adekwaat 
pleidooi voor een autonoom Vlaams „Fonds der 
Letteren". Een tenminste niet minimalistisch 
standpunt dat zowaar tot in het kabinet van 
onze kultuurminister weerklank gevonden heeft. 
En waarom was er zo weinig belangstelling. De 
uitnodigingen waren te laat gedrukt dus ook te 
laat verstuurd... en dat op z'n 75ste. 

Minne 
Van in de middeleeuwen tot op heden is de 
Vlaamse schilderkunst een begrip dat zelfs 
internationaal is. Onze beeldhouwers moeten 
het met veel minder vanzelfsprekende roem 
stellen. Hoe ten onrechte dat wel is, kunt u tot 5 
december nog zien in het Gentse Museum voor 
Schone Kunsten (Citadelpark), tijdens een even 
grootse als fraaie George Minne (1866-1941) re-
trospektieve met beelden, voorontwerpen en 
tekeningen. Vooral de kreatief sterkste periode 
van de meester, de beide decennia rond de 

eeuwwisseling, is overtuigend aanwezig. De 
beelden van Minne getuigen van een monumen
tale vormgaafheid en een bevreemdend meng
sel van een geraffineerde zinnelijkheid en ver
stilde vergeestelijking. Minne wordt vaak tot de 
eerste Latemse generatie gerekend en geogra
fisch is dat ook zo. Zijn werk evenwel is duidelijk 
niet landelijk, veeleer steedser van mentaliteit 
Gent en Brussel betekenden artistiek meer voor 
hem dan de toen nog ongerepte Leiestreek. 
Verrassend, maar geheel terecht zijn trouwens 
de bindingen die in de tentoonstelling gelegd 
worden naar internationale raakpunten met de 
min of meer dekadente hoek van de Nieuwe 
Kunst en het expressionisme: Klimt Schiele, 
Munch, e.a. Vlug nog even naar Gent dus. 

Lurs 
De Compagnons de Lurs (Lurs, Haute Proven
ce) is een internationale, wat buitenwereldlijke 
vriendenkring van kunstenaars, ambachtslui, 
professoren en belangstellenden die allemaal 
wat met het veruiterlijkte woord te maken 
hebben. Hun werkterrein gaat van de literatuur 
en de geschreven taal naar de schriftuur, de kal
ligrafie, de typografie, het drukken en alles wat 
daar tussen of rond ligt. Zopas organizeerden zij 
te Besangon een S-daags colloquium. De refera
ten gingen van Tibetaanse schrifttechnieken 
over pedagogische toekomstbeelden en histori
sche benaderingen tot grafologische onthullin
gen. De over de stad verspreide tentoonstellin
gen betroffen de oorsprong van de typografie. 
Oosterse boeken en schilderkunst met schriftin-
breng. Prettig en psychologisch leerzaam was 
een kleine expositie met blow-ups van handte
keningen van Franse koningen en politieke 
leidsmannen. Wat de Ck)mpagnons de Lurs in 
de eerste plaats kenmerkt is een aangename 
kollegialiteit en een fanatieke zin voor perfektie 
die gepaard gaat met een minzame openheid. 
Het regende drie dagen in Besangon, maar het 
volgende colloquium gaat door tijdens het laat
ste weekeinde van augustus in het volledig door 
de Compagnons gerestaureerde hoofdkwartier 
van het gezelschap, het dorpje Lurs. (Eventueel 
geïnteresseerde lezers mogen gerust kontakt 
opnemen met de steller van dit verslagje, via de 
Wij-redaktie). 

George Minne, Geknielde jongeling, 1898, 
brons, 75,5 cm, privé-verzameling. 
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Historicus Luc Schepens schreef stevig dokument 

m\ 15 

Koning Albert, Charies de Broqueville 

en de Vlaamse Beweging" 

Luc Schepens 

KoningAhert, 
Charles deBvoquevilk 

Vlaamse Bewe^ng 

tijdens de EersteWfetddoorfcg 

lanrtoo 

Luc Schepens heeft een zeer 
stevig gedokumenteerd boek ge
schreven, waarin hij in feite de in
terne geschiedenis van de rege
ring van Le Havre tijdens de 
eerste wereldoorlog en de ver
houding tussen de koning en zijn 
regering beschrijft, met bijzonde
re aandacht voor de Vlaamse 
kwestie. We weten nu wel dat de 
koning en de regering van Le 
Havre in feite niets gedaan heb
ben om tegemoet te komen aan 
de Vlaamse grieven, eisen en 
verzuchtingen. 

De heer Schepens poogt hier
voor een uitleg te vinden in het 
feit dat tijdens de oorlog voor het 
eerst een koalitieregering tot 
stand kwam waarin de drie par
tijen — katolieken, liberalen en 
socialisten — vertegenwoordigd 
waren (Union Sacrée). Volgens 
hem is een koalitieregering een 
regering waarbinnen alleen kom-
promissen mogelijk zijn-

Hierop zou men vooreerst kunnen 
opwerpen dat dit ook het geval is 
binnen een hiomogene regering 
wanneer het gaat om Vlaams-
Waalse tegenstellingen. De homo
gene CVP-PSC-regering die van 
1950 tot 1954 aan het t>ewind was 
is bijzonder ontgoochelend ge
weest wat bv. de repressie en de 
Vlaamse problemen t)etreft. Ten 
tweede moet men vaststellen dat 
de Vlaamse ministers bijzonder 
zwak geweest zijn, vermits er 
zelfs geen kompromis-oplossing 
uit de bus kwam. De vlaamsgezin
den of deze die, zoals de Broque
ville, ttegrip opbrachten voor de 
Vlaamse grieven — vooral dan 
van de Vlaamse soldaten in het le
ger aan het IJzerfront — bekwa
men helemaal niets, zij stonden 
met lege handen. 

Want de auteur beklemtoont zelf 
dat de vage belofte van „gelijk
heid in rechte en in feite'voor na 
de oorlog en met verwijzing naar 
het parlement niets inhield en dat 
in plaats van tegemoet te komen 

er valt niet veel 

goeds te zeggen 

over koning 

Albert en 

zijn houding 

tegenover de 

Vlaamse Beweging. 

aan de grieven van de soldaten, 
vervolgingen ingesteld werden in 
het leger wegens vlaamsgezind-
heid. Voor de Gentse hogeschool 
kwam er niet eens een klare en 
duidelijke belofte, maar een dub
belzinnige tekst, die anders luidde 
in het Frans dan in het Nederlands, 
doch waarvan alleen de Franse 
tekst geldig was! 

Opmerkelijk is dat heelwat minis
ters met ontslag gedreigd hebben, 
om druk uit te oefenen maar dat 
geen enkele Vlaamse minister — 
Vande Vijvere, Helleputte, Poul-
let. — ooit met ontslag gedreigd 
heeft Iemand als minister Alois 
Vande Vijvere had dit wel gekund. 
Hij heeft het niet gedaan. Zij pro
testeerden wel, maar waren niet 
doordrijvend. 

Koning Albert heeft hierin beslist 
geen mooie rol gespeeld. Het is nu 
wel duidelijk dat hij generaal De 
Ceuninck opgedrongen heeft als 
minister van Oorlog. Deze gene
raal was zijn stro-man en hij was 
de opperbevelhebber Nu is het 
deze generaal De Ceuninck die de 
vervolgingen ingezet heeft, in 
plaats van toegevingen te doen. 
De koning was daarvan zeker op 
de hoogte. De mooie woorden 
waarmee hij enkele vlaamsgezin
den zoals juffrouw Belpaire en 
Frans Van Cauwelaert gesust 
heeft waren slechts woorden, zijn 
houding was anders in de door 
hem gevoerde of toegelaten poli
tiek. Zoals we verder zullen zien 
werd hem niet ten onrechte een 
zeker „machiavellisme" verweten. 
Zijn welwillendheid ging niet ver
der dan deze van zijn illustere 
voorgangers. Zelfs een zo gema
tigde vlaamsgezinde als Alois Van
de Vijvere ging voor hem te ver 
(cfr Valéry Janssens, „Alois Van
de Vijvere") Vooral de samenstel
ling van de eerste naoorlogse re
gering — en hij deed het eigen
machtig — was een kaakslag voor 
de Vlamingen. Het was reeds op
vallend dat hij het met nodig 
geacht heeft te Loppem ook maar 
één vlaamsgezinde voorman te 
raadplegen. Nu stuurde hij de ge
matigd vlaamsgezinde katolieke 
ministers uit het oorlogskabinet — 

Vande Vijvere, Helleputte, Poullet 
— die zo inschikkelijk en lijdzaam 
geweest waren, de laan uit 

Prof Reginald De Schrijver, op het 
Collegium Koning Albert, gehou
den te Brussel in 1975, verwijst 
naar „de voor de Vlamingen ont
goochelende samenstelling van 
de Loppem-regering'. In de rege
ring Delacroix was het overwicht 
van Waalse ministers verplette
rend en was er geen enkel be-
wust-vlaamsgezinde minister of 
het zou Anseele moeten geweest 
zijn. In de Handelingen van voor
noemd colloquium, waar prof De 
Schrijver een referaat hield over 
„Koning Albert en de Vlaamse 
Beweging" lezen wij dat mw. De-
smed meedeelde dat kardinaal 
Mercier op zijn sterfbed aan ko
ning Albert gevraagd had in Rome 
tussenbeide te komen om geen 
Vlaming als opvolger te krijgen! 

„De koning heeft daartoe stap
pen ondernomen, maar de paus 
antwoordde dat Mercier bij dit 
verzoek wel niet meer over al zijn 
geestesvermogens beschikte'! 
(Handelingen, biz 242). 

De houding van koning Albert 
tegenover de Vlaamse Beweging 
werd er als „machiavellistisch" be-
titeld. Naar buitenuit verdoezelde 
hij zijn mening, maar deze was 
beslist ongunstig, hij was een „uni-
tarist", die wel bereid was een 
zuiver literaire Vlaamse Beweging 
welwillend te bejegenen, maar die 
bevreesd was voor een politieke 
Vlaamse Beweging. 

Zolang die Beweging „opgesloten 
was binnen de katolieke organi-
zatie' toeschouwde hij haar als 
ongevaarlijk en achtte hij het niet 
nodig toegevingen te doen (zoals 
hij die wel gedaan had aan de 
socialisten te Loppem) (Cfr prof 
R. Devleeshouwer, Handelingen, 
bIz. 243) Mw. Desmed verklaarde 
dat ook op dit colloquium dat de 
enige keer dat de koning tussen
kwam (voor de verkiezingen van. 
1925, om de bij verstek veroor
deelde aktivisten ongestoord te 
laten terugkeren in het land) hij dit 
deed „om de positie van de Ha-
mingantische kristen-demokra-
ten te verdedigen tegen de fron-
tisten ten einde de eenheid van 
de katolieke partij te vrijwaren'. 
Van machiavellisme gesproken! 

Prof De Schrijver schnjft in zijn 
referaat in verband met het (bijna 
kinderlijk) vertrouwen dat de 
vlaamsgezinden (en niet alleen de 
gematigden!) stelden in koning Al-
bert: „En weer volgt een scenario 
dat we reeks kennen: beroep van 
vlaamsgezinden op de koning, 
diens goedgezinde privé- en ge
heime verklaringen, het uitblijven 
van daden'. Kortom er valt niet 
veel goeds te zeggen of te schrij
ven over koning Albert en zijn 
houding tegenover de Vlaamse 
Beweging! Het t}oek van Luc 
Schepens, hoe genuanceerd ook, 
t)evestigt dit 

Anders ligt het blijkbaar met Char

les de Broqueville, die, alhoewel 
zelf geen vlaamsgezinde (had hij 
wel een overtuiging? wordt er
gens in dit boek gevraagd) begrip 
opbracht, een eigen inzicht had 
(invloed van prof Leo Van der 
Essen ?) en uit staatsmanswijsheid 
bereid was „veel verder te gaan 
dan de koning'. Dit is wel de grote 
revelatie van dit boek. 

Charles de Broqueville komt ons 
sympatiek over Een eerste minis
ter die reeds tijdens de eerste 
wereldoorlog dacht aan federalis
me als oplossing voor ons nationa
liteitenkon flikt! 

En man met een visie, maar die 
blijkbaar alleen stond en alleen 
tegenkanting ontmoette, niet het 
minst van de koning. 

Wat alles te samen duidelijk wordt 
is de grote naïeviteit en de politie
ke ongeschooldheid van de Vla
mingen. Ook wel de grote weer
klank die het aktivisme ook in 

regeringskringen heeft gehad. Het 
was toch wel een belangrijk mo
mentinde Vlaamse Beweging. Wij 
weten nu wel dat rond de figuur 
van koning Albert een myte ge-
kreëerd werd, waarschijnlijk in de 
hand gewerkt door zijn „machia
vellisme" — en dit niet alleen op 
Vlaams gebied. Uiteindelijk achter
haalt de gscttiedschrijving — 
weze het met veel vertraging, o.m. 
door de ontoegankelijkheid van de 
archieven — toch wel de waar
heid. 

Wij kunnen het 'joek van Luc 
Schepens aant>evelen aan allen 
die geïnteresseerd zijn. En ook de 
„Handelingen" van het Colloquium 
Koning Albert die reeds van 1976 
dateren (Algemeen Rijksarchief 
Brussel) 

Frans van der Eist 

— Luc Schepens. .Koning Alltert Charles 
de Broqueville en de Vlaamse Beweging 
tijdens de Eerste Wereldoorlog', Lannoo 
TielU 1982, 690 h. 
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Oe eerste „open brieP aan koning Albert toont de grote onderdanig
heid aan en het vertrouwen dat Vlaamse frontsoldaten In de koning-
ridder hadden. 
„Sire, vol vertrouwen in U die, bij het ingaan van den wereldoorlog, de 
Vlamingen aan het Guldensporenfeest herinnerde, komen wij tot U, 
wij, de Vlaamsche soldaten, het Vlaamsche leger, het leger van den 
User, om U te zeggen wat wij lijden-". 
Deze en andere beden bleken tevergeefs! 
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Kampioen van 53 

„Werklozenvoetbal"... 
Het gebeurt natuurlijk niet vaak maar af en toe vind je in een krant ook 
nog wel eens een bijdrage die de moeite van het lezen waard is. 
In „de Volkskrant' van zaterdag 27 november deed Hans Kraay, de 
spelersbaas van Feyenoord die in de voorbije zomer nog televisie-
kommentaar gaf bij het wereldkampioenschap in Spanje, enkele op
gemerkte uitspraken. Zij moeten al de mensen die zich betrokken 
voelen bij de voetbalsport tot nadenken stemmen. 

Kraay weet maar al te goed dat de 
belangstelling voor de volkssport 
bij uitstek overal in Europa terug
loopt. Hij noemt desbetreffend 
man en paard. De man is de 
trainer, het paard de toegangs
prijs. Want voetbal Is inderdaad te 
duur geworden. Voor de klub, die 
te hoge salarissen uitbetaalt, en 
voor de toeschouwer, die het on
mogelijk kan blijven opbrengen 
wekelijks enkele honderden fran
ken voor een ticket opzij te leg
gen. Anderlecht—Sarajevo werd 
bijgewoond door een goede twin
tigduizend toeschouwers. De 
Brusselse topklub was in het ver
leden meer gewoon. Maar zij ver
zuimt de voor de hand liggende 
konklusies te trekken. De tribune-
plaatsen waren allen verkocht. Er 
zijn nog genoeg gekken te vinden 
die een kleine duizend frank voor 
een zitje willen neertellen. Maar de 
volksplaatsen blijven (overal) al
maar „leger". De gewone man, de 
bron van levenskracht van elke 
volkssport, betaalt niet langer „ge
dwee" en „kritiekloos" twee- en 
driehonderd frank voor een staan
plaats. De rekening is vlug ge
maakt: stel dat een vader en zijn 
zoon wekelijks een eersteklasse-
wedstrijd willen bijwonen: dat kost 
ze zonder verplaatsingsonkosten 
en zonder drankje méér dan twee
duizend frank op dertig dagen... In 
een tijd van inleveringen is zoiets 
onmogelijk. Anderlecht droomt 
van loges die jaarlijks elk één 
miljoen zullen opbrengen. Ons 
best Maar wanneer denken onze 
klubs eens aan hun „echte" sup
porters die de krisis veel sterker 
aanvoelen dan de „tribunetievol-
king?" 

Wij citeren even Hans Kraay: „We 
zitten in een dal. Het wordt hoog 
tijd dat men inziet dat het voetbal 
thuis hoort bij de gewone mensen 
en niet bij artsen, meesters in de 
rechten en semi-intellektuelen." 
Het kan geen kwaad indien men er 

ook bij ons eens even zou willen 
over nadenken... 
Dezelfde Hans Kraay over de trai
ners, zijn kollega's: „Veelkompeti
tiewedstrijden schitteren in saai
heid en verstarring. De trainers 
schijnen onvoldoende te beseffen 
dat ze het spel de nek omdraaien 
en het publiek vervelen. Wie kan 
er over de trainersopleiding oor
delen? Ik denk dat de oefenmees
ter uit de praktijk moet komen en 
een aktief verleden moet hebben 
maar hij behoeft ook een oplei
ding. Oris voetbal is inderdaad te 
veel opgehangen aan taktiek." 
In dit verband dachten wij aan Pol 
Van Himst De nieuwe trainer (?) 
van Anderlecht geniet van zijn pril 
geluk. Zijn spelers spelen met de 
geestdrift van een zes weken lang 
ongeklopte miniemenploeg. Zijn 
schijnen zowaar „speelvreugde" in 
hun „werk" te vinden. Wij hebben 
altijd enige sympatie gekoesterd 
voor de Joegoslaaf Ivic. Wij wen
sen ons standpunt betreffende de 
onmiskenbare kwaliteiten van de 
ontslagen trainer geenszins te her
zien, maar we kunnen niet ontken
nen dat Anderlecht inderdaad aan
trekkelijker voetbalt en opnieuw 
zijn publiek behaagt Of het in de 
lente, bij de eindafrekening zal 
juichen moet nog worden afge
wacht Want Belgische klubs zijn 
nu eenmaal niet zo naïef als Joe
goslavische. Wat Sarajevo vorige 
week in het Astridpark opvoerde 
getuigde inderdaad van een on
voorstelbare „eenvoud". Tussen 
de middenvelder en de verdediger 
was negenig minuten lang genoeg 
ruimte om een... cyclobalwedstrijd 
te spelen. Men moet het gezien 
hebben om het te kunnen geloven. 

Maar Kraay heeft gelijk wanneer 
hij stelt dat trainers en klubs de 
toeschouwers tegemoet moeten 
komen. „Geef het voetbal terug 
aan de mensen," zei Kraay. Hij 
heeft als speler, journalist en trai

ner meer dan genoeg bewezen 
om met gezag te mogen praten. 
Want hoe ongelooflijk het ook 
moge klinken: bij ons is het mis
schien nog niet te laat De terug
gang is begonnen maar van een 
spectaculaire ineenstorting is nog 
geen sprake... Het „werklozen-
voetbal" — Kraay is duidelijk be
kommerd om de jongeren die de 
toekomst van het voetbal moeten 
verzekeren — is een dreiging die 
best op afstand wordt gehouden. 

Kraay had uiteraard bedenkingen 
bij het algemeen tieleid van de 
klubs. Hij ziet enkel toekomst in 
gefundeerde financiële opties: 
„Hoe dan ook, betaald voetbal 
zonder externe geldgevers is niet 
mogelijk. Men moet uitgaan van 
drie stellingen. De salarissen moe
ten uit de recettes worden be
taald, de sponsors zijn er voor de 
noodzakelijke aanschaffingen, de 
transfers, en de overheid hoeft 
niet meer te doen dan de akkom-
modaties aan te bieden en te 
verzorgen. Dat is politiek beter 
verkoopbaar dan een donatie van 

- miljoenen." Dergelijke beleidslijnen 
werden bij ons nog maar spora
disch getrokken. Links en rechts 
hoort men er wel op fluistertoon 
over spreken. Maar vroeg of laat 
worden ook onze klubs met de 
werkelijkheid gekonfronteerd. 
Welke klub is nog eigenaar van 
haar stadion? Welke klub heeft 
geen uitstaande schulden bij een... 
mecenas die vaak de „morele" 
eigenaar is van mensen en midde
len? We weten wel dat er uitzon
deringen zijn die de regel bevesti
gen maar de nood zou zich wel 
eens sneller kunnen laten gevoe
len dan algemeen wordt vermoed. 
Eersteklassewedstrijden met vijf
duizend toeschouwers zijn geen 
zeldzaamheid meer. 

In de sport mag en moet er op 
tijd en stond gelachen worden. 
Maurice Mewls op 53-jarlge leef
tijd nog maar eens kampioen van 
België worstelen vrije stijL On
waarschijnlijk maar toch waar. 

De televisiebeelden bewezen 
het Een kampioen met grijze 
slapen. De gewezen Olympische 
grootheid — in Tokio zette hij 
voor het laatst aan in een kompe
titie op het hoogste vlak (dat is 
inmiddels al achttien jaar gele
den-) — was extra gemotiveerd: 
hij wilde, aldus zijn eigen woor
den, zoveel mogelijk (overigens 
afwezige) Franstaligen in elkaar 
„draaien" want voor de zoveelste 
maal was er onenigheid tussen 
de Vlaams-, de Frans- en de 
Duitstalige Liga. Het is een kwaal 
waaraan nagenoeg al de opge
splitste sportbonden leiden-
In Basel had éne Oscar Seghers 
de ellende uitgelokt Geschorst 
door de Vlaamstalige Liga had 

Maurice Mewis 

hij- onderdak gezocht en gevon
den bij de Franstaligen. Ook de 
worstelbond en het Olympisch 
Komitee mengden zich in de wei
nig verheffende debatten. Wij ne
men liever geen standpunt in. Al 
is het erg dat de nationale kam
pioenschappen van nevenspor-
ten om de haverklap door ene of 
andere taalvleugel worden ge
boycot Wij zijn immers niet uit
sluitend geïnteresseerd in de op
splitsingen als dusdanig, wij 
wensen ook „de sport" niet uit 
het oog te verliezen. En het is 
duidelijk dat dit almaar vaker 
gebeurt. Elke gelegenheid wordt 
aangegrepen om te bewijzen dat 
de destijds uitgevaardigde de
kreten in de praktijk niet funktio-
neren. Wij zullen dit niet ontken
nen maar blijven er meer dan ooit 
van overtuigd dat de oorzaken 
van de mistoestanden niet in de 
dekreten liggen besloten maar 
wel in de mensen die menen ze 
op eigenzinnige wijze te moeten 
uitvoeren. 

Flurkenfeest 
Wat we voorspelden is dus wer
kelijkheid geworden. Het in Ma
drid gehouden kongres van de 
Internationale Wielerunie heeft de 
almacht van Félix Lévitan extra 
onderstreept De Fransman doet 
met de wielersport wat hij wil. Enig 
geestelijk of praktisch weerwerk 
hoeft de organizator van de Tour, 
Parijs-Roubaix en... de Ronde van 
Amerika niet te vrezen. Lévitan 
beweegt zich in een rijk van dode 
zielen. De verschillende nationale 
wielerbonden worden geleid door 
„bestuurders" die de recepties en 
de diners belangrijker achten dan 
de wedstrijden. Zij zijn onbe
kwaam in te spelen op de tijds
geest Zij voelen geen evolutie 
aan.'Zij zijn al gelukkig dat mon
sieur Lévitan, wiens greep op de 
wielersport groter en sterker is 
dan deze van de nochtans zeer 
gevreesde Bernie Ecclestone op 
de autosport hun werk naar „ei
gen goeddunken" opknapt Lévi-
tans misprijzen voor de bondslei
ders gaat zo ver dat hij nog voor 
de slotvergadering — waarop al 
„zijn" beslissingen moesten wor
den goedgekeurd — van het kon
gres huiswaarts trok. Hij had zijn 

richtlijnen gegeven. Voor Lévitan 
staan er tussen droom en daad in
derdaad geen wetten en prakti
sche bezwaren in de weg. Hij is 
gewoon oppermachtig. En bijge
volg wordt de Reklameronde van 
Amerika in het komende voorjaar 
gereden tussen Gent-Wevelgem 
en Parijs-Roubaix. Ons maakt men 
niet wijs dat de Westvlaamse top-
koers niet zal lijden onder die 
onortodoxe rittenkoers... Maar 
geen bondsleider die er om treurt 
Zij broeden wellicht al op een 
ander ei: wie zal door Lévitan 
worden „uitgenodigd" om de Ame
rikaanse toekomstdroom alvast 
eens van dichtbij te komen bekij
ken? Op het Madrileense „flurken
feest" — een andere naam kun
nen we voor een soortgelijke bij
eenkomst onmogelijk bedenken 
— werden nog andere „idealen" 
van Lévitan verwezenlijkt: de Tour 
wordt volgend jaar „open" gebro
ken. De profs hebben de ama
teurs nodig, luidt de officiële ver
sie. Maar de Oostbloklanden heb
ben alvast aangekondigd dat zij in 
juli niet naar Frankrijk afzakken. 
Tenzij, aldus een woordvoerder 
van de Tsjechoslovaakse wieler

bond, er veel geld op tafel wordt 
gelegd. Want voor harde Wester
se valuta — bij voorkeur dollars 
natuurlijk — mogen de amateurs 
nog wel eens door het Uzeren 
Gordijn- We zijn benieuwd hoe 
Lévitan een en ander zal aan me
kaar lijmen. De profploegen moe
ten een hoog startgeld betalen om 
in de Tour te mogen aanzetten. Je 
kunt je voorstellen hoe zij zullen 
reageren... Tenzij zij natuurlijk 
vooraf monddood worden „gelob-
bied" door Lévitan en zijn paladij
nen in de nationale bonden... Het 
klinkt natuurlijk niet opwekkend 
maar het zou wel eens de werke
lijkheid kunnen zijn... 

Andere opbeurende vaststelling: 
van de 35 A-renners bezitten er 
nog welgeteld vier de Belgische 
nationaliteit: De Wolf, René Mar
tens, Vandenbroucke en nationaal 
kampioen Frank Hoste. We heb
ben er ooit nog wel eens beter 
voorgestaan maar er blijft ons 
natuurlijk een uitweg. W'aarom 
vragen we niet om net als de 
Nederlandse wielernatie als „ont
wikkelingsgebied" te worden er
kend? Zou dat niet mooi zijn?... 

Hans Kraay 
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Na Mechelen en Herent: 

NU ZATERDAG IZEGEM 
NU ZONDAG ST.-NIKLAAS 
Zaterdag kwamen te Mechelen de VU-mandatarissen van de provin
cie Antwerpen samen, zondag waren deze van Brabant bijeen te 
Herent Te Mechelen sprak namens de provinciale Vereniging van 
Mandatarissen Andró De Beul, te Herent was dat Joris Depré. Beide 
bijeenkomsten werden druk bijgewoond. Hierbij een sfeerbeeld met 
foto's van de eerste werkvergadering en receptie. 

„ Verkozen worden 
is slechts het begin / / 

„Wij zijn met velen sinds 10 okto
ber. Onverbloemd kan worden ge
steld dat de Volksunie via eigen 
lijsten of via bevriende lijsten in de 
Vlaamse steden en gemeenten 
echt IS doorgebroken. Vroeger 
werd vaak beweerd dat de Volks
unie geen gemeentelijke sukses-
sen op grote schaal kon halen 
Met deze verkiezing is dit gerucht 
voorgoed de vergeethoek inge
drukt..." 
Met deze aanhef opende VU-bur-
gemeester en volksvertegen
woordiger Jaak Gabnels. vonge 
zaterdag te Mechelen, zijn toe
spraak 
Ruim 130 verkozenen van de Ant
werpse provincie waren naar het 
mooie Miniatuurteater afgezakt op 
uitnodiging van de Vereniging van 
Vlaamse Mandatarissen (VVM) 
en het VU-partijbestuur. Elkeen 
ontving er het eerste nummer van 
het (vernieuwde) VU-kaderblad 
en een dokument van het Vlaams 
Nationaal Studiecentrum over „De 
VU-mandataris: profiel, wensen en 
suggesties" 
Jaak Gabnels legde een aantal 
dwingende aksenten m zijn rustig 

betoog. De noodzaak om de deu
ren van de gemeentehuizen open 
te zetten, het doorbreken van de 
versmachtende verzuiling, een de-
mokratische ruimtelijke ordening 
en het steeds ten dienste staan 
van de bevolking: dit zijn allemaal 
opdrachten voor elke VU-verko-
zene Zowel voor raadsleden, als 
schepenen en burgemeesters. 
„ Waar we ook staan, welke funktie 
we ook bekleden, het komt er op 
aan ons waar te maken ten dien
ste van onze mensen' Waar we 
dat met entoesiasme en de nodige 
kreativiteit doen, zullen we blijven 
slagen en langs deze weg via de 
basis de mensen bewust maken 
van de nood aan een eigen Vlaam
se Staat... En zich daar lOOth 
voor inzetten loont toch de moei
te!!!" besloot de burgemeester 
van Bree 

Hierna onderhield VU-kamerlid 
André De Beul de vergadering 
uitgebreid over het profiel en het 
optreden van de VU-mandatans 
Een ideaalbeeld waar elke verte
genwoordiger des VU-volks zou 
moeten naar streven Het écht 
beleven van het zo rijke VU-pro-

Vic Anciaux was uiteraard van de partij op de receptie en toastte op de VU-mandatarissen. 

VU-mandatarissen bijeen! 
gramma, de onontbeerlijke samen
werking met de afdeling, de per
manente studie en vorming, kort
om- het samen de boodschap van 
de Volksunie uitdragen ten bate 
van het Vlaamse volk. 
HIJ besloot met het citeren van de 
zes geboden van het gemeente
raadslid door Mr Frans Wildiers, in 
1941 uitgesproken voor de VNV-
mandatanssen. „Wees het beste 
lid uwer afdeling i" 
VNS-direkteur Gilbert Vanover-
schelde had het daarop over de in
tenties en de uitbouw van de 
Vereniging van Vlaamse Mandata-

nssen. V V M groepeert alle Volks-
uniemandatarissen en stelt zich 
onder meer tot doel het informe
ren en begeleiden van de VU-
verkozenen, het bevorderen van 
samenwerking en overleg tussen 
de gemeentelijke, provinciale en 
nationale mandatanssen en het 
verstevigen van het kontakt tus
sen besturen en verkozenen Ook 
besprak hij de resultaten van de 
gehouden enquête 
De begeesterende slottoespraak 
werd gehouden door de nationale 
VU-voorzitter Vic Anciaux „Over 
zes jaar zou in alle gemeenten met 

Te Herent werden de Brabantse mandatarissen verwelkomd door de arr. voorzitter Rik De Deken, net zoals in Mechelen was er grote aan
dacht voor de uiteenzettingen en de feestelijke drink achteraf. 

VU-verkozenen, en zeker in die 
gemeenten waar wij in een be-
stuursmeerderheid betrokken zijn, 
de Vlaamsnationale stempel zicht
baar moeten zijn. Gemeenten 
waann de kreabeve en dynami
sche aanpak van onze mandataris
sen tastbaar geworden is!" 
Het was ook Vic Anciaux die 
nadien de receptie opende, met 
een klinkende toast op alle 
Vlaamsnationale verkozenen van 
de provincie Antwerpen. Proost! 

Waar en wanneer? 
Provincie West-Vlaanderen: za
terdag 4 december in lokaal Spor
tief, Meensesteenweg 118 te Ize-
gem. Hier spreekt de toekomstige 
burgemeester Julien Desseyn. 
Provincie Oost-Vlaanderen: zon
dag 5 december in lokaal Nantes, 
Grote Markt 25 te St-Niklaas Hier 
spreekt toekomstig schepen An
dré Geens 

Provincie Limburg: zondag 12 de
cember in zaal Edelweiss, St-Lam-
bertuslaan 46 te Bilzen. Hier 
spreekt gemeenteraadslid me
vrouw An Giesen-Demeester. 
Elke weekvergadenng begint stipt 
om 10 u en eindigt rond de 
middag 
Omdat het partijbestuur en de 
V V M heel veel van deze eerste 
ontmoeting verwachten rekenen 
ZIJ er op al de VU-mandatanssen 
op een van deze vijf feestelijke sa
menkomsten te mogen begroeten 
Tot dan' 
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170 agendapunten: 

1 Genkse gemeenteraad! 
GENK — Ze hebben in ieder geval 
van het verrassingseKekt kunnen ge
nieten. Het behoort in Genk immers 
niet tot de geplogenheden om regel
matig een gemeenteraad bij elkaar te 
roepen. Neen, mijnheer. Deze zou de 
vierde in de rij worden. Of wat vindt U 
van dat gemiddelde. Hoe dan ook, zij 
hadden de eer en nodigden uiL En 
wie zijn wij om een uitnodiging af te 
slaan? 

De agenda van vanavond is zes blad
zijden lang, gaat van algemene be-
stuurspunten over O C M W en finan
ciën naar kuituur en onderwijs, ere
dienst, openbare werken en gebou
wen om dan even te grasduinen in 
ruimtelijke ordening en grondbeleid 

Bovendien, en dat is dan bij wijze van 
spreken als nagerecht volgt dan nog 
de gesloten vergadenng 

Al bij al, 170 agendapunten, belangrijke 
en minder belangrijke, netelige en min
der netelige Hoe dan ook voldoende 
om er een majestueuze indigestie aan 
over te houden 

Paternosters van cijfers en miljoenen, 
Ijegrotingswijzigingen, leningen, onin
vorderbare rekeningen, aankopen, 
jaarrekeningen, ontwerpkosten, reke
ningstukken, goedkeunngen lasten
boeken, grondverwervingen, onteige
ningen. Kortom, optellen en aftrekken, 
delen en vermenigvuldigen, de vier 
basisbewerkingen van het rekenen 
Rekenen, niet om de tering naar de ne-

nng te zetten, maar om de kunst van 
het potverteren tot een nooit gekend 
hoogtepunt op te drijven Prestige en 
verkwisting de onvermijdelijke twee
lingen 

Opwinding I Onderwerp 3 1 0 6 
1 267 000 f r voor het huren van rollend 
materieel Het materieel een 16 tons 
dubbelasser en een lader op wielen 

De toewijzingen vallen te beurt aan de 
aanbieder die het laagste bod heeft 
ingediend Logisch, zult u zeggen De 
toewijzing gebeurt echter met voor de 
pnjs van — bij wijze van voorl)eeld — 
van 100 f r, ook met voor 150 fr, maar, 
jawel, voor 200 fr i 

Reaktie van de burgemeester, na inter
pellatie van onze fraktievoorzitter An 
Gysen-Demeester, kan als volgt voor
gesteld worden 

Burgemeester en 1 ste schepen over
leggen met bij elkaar gestoken kop
pen 

Burgemeester „Hm vreemde zaak, 
hm erg vreemde zaak " (richt zijn 
vorsende blik op 1ste schepen, die 
kinderlijk onschuldig terugblikO 

1ste schepen „Ja, inderdaad" 
Burgemeester en 1ste schepen „Wij 
stellen iets vreemds vast hm ja 
(Opnieuw druk overleg tussen burger 
en 1ste) 

Burgemeester tussendoor. „ Aha'" 

(Gegniffel, gegnnnik, kijken in de rich
ting van VU) dan 
Burgemeester „We stelten vast dat 

Werkbezoek aan de 
gemeente Bree 
Van verschil lende zijden ont
ving het gemeentebestuur van 
Bree het verzoek om kennis te 
maken met de strukturen van 
een vernieuwd gemeentebeleid. 

Burgemeester Jaak Gabriels en 
zijn Verjongingsploeg nodigen 
alle Limburgse meerderheden 
met VU-Inbreng alsmede de ge
meentebesturen met VU-aan-
wezigheid van buiten de provin
cie, die daarvoor interesse heb
ben, uit op een geleid werkbe
zoek op zaterdag 18 december 
'8Z 

Na een algemene uiteenzetting 
door de burgemeester is er ge
legenheid tot kontakt met het 
schepenkollege en de voorzit
ter van het OCMW. Er is een be

zoek voorzien aan de techni
sche dienst, de brandweer, het 
ziekenhuis met de nieuwe V-
afdeling. 

Geïnteresseerden voor dit be
zoek gelieven 250 fr. over te 
maken voor de lunch op bankre
kening 335-0170641-64 van Ver-
jonging-Bree, met vermelding 
„Werkbezoek Bree". Telefoni
sche inlichtingen krijgt u van 
mevr. Betsy Segers-Cober, Ger-
dingerstraat 23, tel. 011-46.12.80 
na 17 u. 

De deelnemers gelieven rond 
9 u. 30 samen te komen aan de 
zij-ingang van het gemeente
huis, Pater LambertusstraaL 
Het einde van de samenkomst 
is voorzien voor 16 u. Gelieve u 
aan te geven vóór 10 december! 

Paul Van Vliet is terug 
Na twee suksesvolle „Special"-
shows in oktober 1980 is Paul Van 
Vliet terug in Vlaanderen. Met het 
Kultureel Centrum van Neerpelt 
en twee weekeinden in de Ant
werpse Arenberg is hij nog voor 
elf optredens bij ons te gast. Voor 
deze reeks schreef hij het liedje 
„Vlaanderen" dat er echt mag zijn 
en regelmatig op onze zenders 
wordt gedraaid, en de opnamen 
voor zijn single „Majoor Kees als 
Kahoots". Voor niet minder dan 
duizend Amerikanen stelde Paul 
Van Vliet onlangs in de RAI te Am
sterdam zijn Engelstalige show „A 
dutch Treat bij Paul Van Vliet" 
voor, en was In het kader van de 
viering van 200 jaar- diplomatieke 
betrekkingen met deze show te 
gast in vijf Amerikaanse en Cana
dese steden. Paul Van Vliet is dus 

elke avond (t)ehalve maandag e.k.) 
in de Arenberg en reservatie is ge
wenst Dit kan aan het loket dage
lijks van 11 tot 16 u. en op zater
dag tot 14u. of telefonisch 03-
232.85.23 of 232.11.14. 

Morgen vrijdag (3 december) 
loopt in de Manhattan te Leuven 
het enige koncert in ons land van 
Grandmaster Flash, en maandag is 
AC/DC in Vorst-Nationaal. Maar 
het koncert van de week is 
woensdagavond de folkzangeres 
Melanie Safka die met haar elpee 
„Ballroom streets" (RCA) duidelijk 
een nieuwe chansonrichting in
slaat, in Hof te Loo te Borgerhout 
Nederlands chanson krijgen we 
ook in de reeks van het MMT, met 
ditmaal C^nny Van den Bosch, 
maandag-, dinsdag- en woensdag
avond om 20 u. 

m Uii\W Wij in de Volksunie 

we de opdracht hebben toegewezen 
aan de laagste aanbieder" 

Protest in de zaal, algemene veront
waardiging 

An Gysen „Dat is met waari U geeft 
de Ofidracht aan de persoon die het 
laagste txx i heeft ingediend, maar de 
prijs IS die van het hoogste bodi" 
(Zalvende armtieweging van de bur-
gervaderj 

Burgemeester „We hebben toegewe
zen aan de laagste aanbieder maar 
inderdaad aan de, euh, het euh, hoog
ste t)od W I J zullen dit onderzoeken" 

Notitie Technische f o u t ' Bedneglijk 
opze t ' Onkunde ' 

De avond springt verder over vermin
derde kredieten voor gemeenteraads
leden, waarbij de VU-fraktie terecht 
opmerkt dat een genng aantal raadszit
tingen de werking van de raad met ten 
goede komt de taak van gemeente
raadsleden onmogelijk maakt, kortom, 
een aanfluiting is van de demokrati-
sche principes waarop onze gemeen
tepolitiek behoort gebaseerd te zijn. 

Ladder tekort-
Agendapunt 310 Herstelling brand

weerladder-akteneming 

Interpellatie Jef Olaerts De langste 
ladder van onze brandweer reikt 
slechts tot aan de 17de verdieping 
Genk telt een building van 22 verdie
pingen Wat gebeurt er als er brand uit
breekt op de 20ste verdieping' 

Antwoord van 1 ste schepen „We kun
nen nog altijd het korps van Hasselt 
om hulp vragen 

Verder Hugo Olaerts schetst de moei
lijkheden IV m de verplaatsing van de 
wekelijkse markt naar de Dieplaan Er 
IS de onkiese zaak van de parkeer
automaten op de Markt die, zo wordt 
ons te verstaan gegeven voorlopig 
maar met meer moeten gebruikt wor
den, de politie verbalizeert immers met 
hebben daartoe ook uitdrukkelijk ver
bod gekregen, een oplossing volgt 
later wel 

De problemen i v m wateroverlast op 
de Andre Dumontiaan en in de omge
ving van de Schansbroekstraat wor
den door Anita Wellens-Purnal des
kundig uit de doeken gedaan Het 
antwoord is vaag, verbindt zich tot 
mets 

11.30 p m en met een rusteloos gevoel 
verlaat ik de zaal Ik ben tevreden over 
onze VU-fraktie Zij vervullen hun op
dracht op een kompetente wijze, ver
schijnen voorbereid aan de start, inter-
pelleren met kennis van zaken, verdie
nen onze nooit aflatende steun 

Immers, de waarheid kan verdrukt niet 
onderdrukt worden 

Rudi Hermans 

Tien jaar NCC 
De Nederlandstalige Kultuurkom-
missie van de Brusselse Agglome
ratie bestaat 10 jaar. Met een 
feestkoncert in het Koninklijk Mu-
ziekconservatorium aan de Re
gentstraat 30A te Brussel wordt 
dit ondanks de financiële moeilijk
heden van het NCG en dank zij de 
medewerking van het Vlaams Ka
merorkest van Brussel toch ge
vierd. Dingent en stichter Arie Van 
Lysebeth koos voor de gefegen-
heid „Die Schöpfung", voor soli, 
koor en orkest van Jozef Haydn. 
Het is een meesterwerk, geschre
ven op een engelstalig libretto dat 
Haydn in 1791 uit Londen mee
bracht en liet vertalen, en volgens 
de Bijbelse teksten herwerkt 
De toegang is helemaal gratis! 

Sergius 

LIMBURG 
DECEMBER 

3 TESSENDERLO: traditionele feestavond in zaal Belvédère, Eer
sels 137 Gastspreker Louis Verbeeck Aperitief om 20 uur. 

4 HASSELT: „Tweede federale nacht" Kandidatenfeest voor alle 
VU-burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden en kandi
daten, medewerkers aan verkiezingscampagne en sympatizan-
ten, Breugeliaanse tafel en dans 300 fr alles inbegrepen, t)ehalve 
de drank Vanaf 20 u in het kultureel centrum te Hasselt 

4 MAASMECHELEN: Zevende sinterklaasbal in zaal Jagersborg 
om 20.30 u. 
HERK-DE-STAD: Groot mosselfeest in zaal 't Reehof om 20 uur. 18 

Dankfeestje te Herk-de-Stad 
Om de jongelui te bedanken die bij de jongste gemeenteraaadsverkie-
zingen een hand toestaken organizeerde de VU-Herk-de-Stad op 
13 november II. een pannekoekenfeest in zaal Area. 
Hilde Vanhumbeeck, die de organizatie van het feestje voor haar reke
ning nam, maakte er een prettige namiddag van. Het feestje startte 
natuurlijk met het eten van pannekoeken, waarna er overgegaan werd 
tot diverse spelletjes en danspasjes. 
Er waren ook tal van bestuursleden en kandidaten aanwezig om een 
handje toe te steken. Hartelijk dank aan al de medewerkers van dit zeer 
geslaagde feestje. 

Meubelen «TER SCHOOTE» 
TONY WATERSCHOOT 

ambachtelijKe reprodukties van oude stijimeubeien in eigen atelier 

meubelen op maat 

verdeler van wereldmerken 

Eegene 105 
(Steenweg Welteren-Oendermonde) 

9328 SCHOON AAR DE 
Tel. 052M2.2t.56 

donderdag sluitingsdag • ook open tijdens weekends 
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Café Het V laams Huis 

bi) Jef Meys-Cypers 
Steenweg op Wi|chmaal 59 
PEER 
Tel. 011-79 70.84 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zi]n 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer 

Dortmunder 
Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60. LEUVEN. 
Tel.: 016-22.86.72. 
Kon. Astridlaan 85. KONTICH 
Tel.: 031-57.30.32. 
Nieuw Brugstraat 28. BRUSSEL 
Tel.: 02-218.74.89. 
Brugse Baan 1, HULSTE. 
Tel.: 056-71 15.36. 
Grote parkeerterreinen, zalen vrij 
voor teesten. banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van 't vat. Levende Water Tonis-
steiner Sprudel. goed en goed
koop eten 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer m 

Restaurant 

S C H U T T E R S H O F 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 29 22 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
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 

Wilfried B L A N C Q U A E R T 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel. 091-6/57.12 

Koffiebranderij 
S A N O 

Emiel Witmannstradt 36. 
Sch.iarbeek 
Tel 02-734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

Welkom 

IN DE G R O E N E POORT 

Dorpsstraat 31. 1686 Gooik 
Tel 02-532 54.81 

Lokaal van de Volksunie. 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers. alle komfort 
Hoidebaan 98. 1850 Gnmbergen Tel 02-252 02 40 
piest zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week. suggesties van de chef ^ spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

bulthmip 
poggenpohl 

e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Kuchen-Zentrum 
Belgiëlei 66, 

2000 Antwerpen 
Tel. 03-23007.72 

©et Balmg^ui;̂  
• • U iaiO-1980 ' ^ r -^ 

WEKELUKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O* familiazaak mat traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-4232.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Banketbakkerij 
A N T W E R P I A 

Gcr ja rdsbergses t raa t 38 Dr Van De Per-^olei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Moun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

Café-restaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 6.1 . J i f e ï ' ^ " 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014-51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

DE P U S 
GEBROEDERS 

Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
Tel. 052-21.16.06 

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

FEESTZALEN - S A L O N S 
DE L A N D S K N E C H T 

Aannemer van alle feesion 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33 
2000 Antw<!rpon 
Tel 03/237.4572 

CAFE-FRITUUR 
DE S N O E C K 

Elie van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091-30 06 53 

Lokaal 

„T S C H U U R K E " 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02-5132564 

Waar Vlamingen THUIS ziin. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 
Verzorgde kouken 
Demokratische prijzen ^^i^,,^-^ 
Uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 03/481.88.41 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 

Verbertstraat 145-147 
2; 20 Schoten. 03/65841 76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

Café Taverne Ten Doolaert 
P u t s e b a a n 6, K e e r b e r g e n 

T e l . 0 1 5 - 5 1 . 6 6 . 5 4 
S p e c i a l i t e i t : Pa l i ng in 't G r o e n 
E igenaar -u i tba te r M a r i n a en K a m i e l De R o o v e r - V a n W e s e -
mael 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 

PERSpe^t/ef 
Het faillissement van het Waalse 
staal kan nu niet meer vermeden 
worden. Elke nieuwe mlljardenin-
jektie is totaal overbodig. Zelfs 
het kleinste kind ziet dat in. Daar
om moeten de Walen met hun 
eigen geld het staal maar blijven 
steunen, tenminste als ze dat 
willen. Vlaanderen is niet meer 
bereid solidair te zijn met een 
verloren zaak. 

DAT schrijft ook Het Belang 
van Limburg: „De regering 
moet zich de l<omende we

ken en maanden verwachten aan 
een spijkerhard Vlaams verzet te
gen nieuwe overheidssteun aan 
Cockerill-Sambre. Mocht die er 
toch komen, zal dat de CVP zwaar 
worden aangerekend. En het mist-
gordijn waarachter de voorbije 
maanden zoveel miljarden naar 
Luik en Charleroi werden ver-
sluisd, biedt het kabinet vandaag 
geen efficiënte dekking meer De 
Vlaamse bevolking heeft het ge
sjoemel door en laat zich niet 
meer zoet sussen met Byzantijnse 
volzinnen. Het Waalse staal zal 
zich voortaan zelf moeten sane
ren. Het bankroet is daarbij in een 

eerste faze niet meer te vermijden 
want voor een konkordaat is het 
reeds te laat Dat kan voor de 
Luikenaars en Karolingers een 
harde politieke en sociale schok 
betekenen, maar er is helaas geen 
ander alternatief meer" 

UITERAARD zijn \Ni] er voor
stander van om de 5 natio
nale sektoren te federalize-

ren. Maar dan op één voorwaarde; 
de Vlaamse regering moet vol
doende geld krijgen om alles te 
betalen. Want nu is die Vlaamse 
autonomie maar een lacheding. 
Dat zegt Gazet van Antwerpen: 
„Al van bij de start staat de Vlaam
se regering op water en brood. 
Meer nog. De Vlaamse regering 
worden zelfs de noodzakelijke fi
nanciële middelen onthouden om 
haar toch al onbeduidende taak 
naar behoren te kunnen vervullen. 
Wie een staatshervorming 
uitwerkt, enkel en alleen om te 
bewijzen dat een Belgisch federa
lisme niet kan funktioneren, zou 
geen boosaardiger scenario kun
nen kiezen. Schiltz heeft dus gelijk 
als hij protesteert tegen deze 
gang van zaken, te meer daar een 

jaar Vlaamse regering intussen 
duidelijk gemaakt heeft dat fede
ralisme wel degelijk een uitweg 
betekent voor dit land. Zij die 
wellicht in een vlaag van neo-
unitarisme deze hervorming in de 
kiem willen smoren, zullen dus op 
termijn de doodgravers blijken 
van de Belgische staat, die ze 
willen redden." 

DE zelfstandigheid van Vlaan
deren is méér dan noodza
kelijk. Dat bewijst nog maar 

eens het slechte sociale klimaat, 
met stakingen allerhande. Zouden 
we in Vlaanderen niet veel verder 
staan moesten we volkomen auto
noom kunnen onderhandelen? 
Ongetwijfeld. Kijk maar naar Ne
derland, waar vakbonden en pa
troons — los van de regering — 
ook een akkoord bereikten. Aan 
Nederland moeten we een voor
beeld nemen, zegt nogmaals Ga
zet van Antwerpen: 
„Het is biezonder jammer, dat zo
iets nodig is. Staken is het uiterste 
wapen. Daarom had men beter 
het Nederlandse voorbeeld ge
volgd, waar vrije onderhandelin
gen geleid hebben tot een rege

ling, die als twee druppels water 
lijkt op die van onze regering. De 
werkgevers in Nederland waren 
redelijker en daarom dienden de 
vakbonden niet met scherp te 
schieten. Het is ook in ons land 
nog niet te laat voor een vergelijk, 
waardoor verdere konflikten wor
den voorkomen. Komt het er niet 
dan zal de regering het tewerkstel
lingsplan toch uitvoeren, des
noods zonder instemming van de 
werkgevers. Reden te meer om 
het afgebroken overleg toch maar 
weer op te nemen." 

STAKEN is één, een oplossing 
zoeken voor de problemen 
IS iets anders. Daarom moe

ten de sociale partners weer aan 
de tafel gaan zitten. De krisis heeft 
al te diep toegeslagen opdat ieder
een zich door eigenfc)elang zou 
laten leiden. Er moet dringend wor
den gepraat over de toekomst zelf 
van onze maatschappij. Dat meent 
De Standaard: 
„Het is begrijpelijk dat de wrevel 
en het ongeduld steeds scherper 
worden. En dat de vakbonden 
gevoelig zijn voor het onbehagen 
en voor de angst die bij de men
sen groeit voor de steeds maar 

toenemende werkloosheid. Ge
looft de syndikale top echter 
werkelijk dat een terugkeer naar 
de politiek van het overvloedige 
sutisidiëren en van de royale uit
keringen de problemen zal doen 
verdwijnen? Een terugval in de 
vergissingen van het verleden zou 
uitdraaien op nieuwe devaluaties, 
een rampzalige verarming van de 
gewone burger en een nog pijnlij
ker verzwaring van de fiskaliteit In 
deze tijd van internationale drei
ging, waarbij iedereen zich terug
trekt in het eigen tiol, en de staten 
de solidariteit vergeten, AS ons land 
verwikkeld in een onzeker ge
vecht Regeerders en t>edrijfsle-
ven dragen een verpletterende 
verantwoordelijkheid, ledere stap 
vereist tjehoedzaam overleg. Ook 
de vakbonden dragen fiun deel bij 
in de redding — of de ondergang 
— van de samenleving. 

DE redenering van De Stan
daard is niet volledig: er zou 
moeten bijstaan dat een au

tonoom Vlaams sociaal overleg 
véél vlugger tot resultaten zou 
leiden. Ook daarom moet er zo 
vlug mogelijk een Vlaamse Staat 
komen! 
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Suksesrijke Baskenavond te Antwerpen 
en Brugge 

m Wij in de Volksunie 

In het totaal meer dan 1 000 toe
schouwers waren getuigen van de 
biezonder geslaagde muzikale 

Baskenavond tijdens het afgelo
pen weekeinde Zowel de Aula 
Major van de Antwerpse universi-

Etaxmendi en Larralde 

teit als de Brugse Koncertzaal 
liepen eivol om onze solidariteit 
met het Baskische volk te uiten en 
om Etxamendi, Larralde en Mai te 
beluisteren De organizatoren 
„Flandriatik Ikastolenzakoek" 
(FLIK) konden zich verheugen in 
de aanwezigheid van heel wat VU-
mandatarissen en kaderleden, 
waaronder (uiteraard) senator 
Walter Luyten, maar ook zijn kolle-
ga Guido Van In, Europarlements
lid Jaak Vandemeulebroucke en 
de provinciale raadsleden Ward 
Baert en Jean-Marie Bogaert 

Een stemmige dia-montage illus
treerde het werk van het Vlaams 
Steunkomitee voor Baskische 
scholen en de volksmuziekgroe
pen „De Mandoerse^>uit Reet en^ 
„Alvendans" uit Brugge verzorg
den een gesmaakt voorprogram
ma. Kabinetsmedewerker Chr. 
Dutoit deed een warme oproep 
ter ondertekening van de petitie-
lijst om de twee in ons land verblij
vende Baskische vakbondsmili-
tanten Arrese en Bilbao te redden 

Nadien laaide het vuur pas echt op 
bij de liederen van het Baskische 
trio. Telkens werd, weliswaar in 
het Frans, een kort woord van 
uitleg verstrekt door één van de 
zangers. Echter wel met de ver
ontschuldiging; „Voulez-vous 
nous excuser que nous devons 
utiliser la langue de nos opres-
seurs"... Het geheel werd afgerond 
met het Baskisch en Vlaams 
volkslied. Het was prachtig... of 
zoals Walter Luyten het beleefde: 
„...met de gave van de «ontroer-
baarheid»". „Gora Eusjcadi Askata-
tua": leve het vrije Baskenland! 

De staatshervomiing: hoe zit die in mekaar? 
Dekreten, dotaties, gemeenschappen, 
gewesten, executieven, overlegkomi-
tee. Raad van State, Arbitragehof, ge
wone en biezondere wet op de staats
hervorming, nationale sektoren, ~ een 
kat zou er haast haar jongen niet in te
rugvinden. 
Gebrek aan aangepaste informatie 
stelt ztoh hierbij als voomaamste pro
bleem. Het Vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel vzw organizeert daarom 
hierover een cyclus en wil zo een 
steentje bijdragen tot het omzetten 

ZCXK«feC)« 
• Licentiate Germaanse filolo
gie Engels-Duits, met grondige 
kennis Frans en Deens, 23 jaar 
oud, zoekt betrekking in Brabant 
of erbuiten Voor ml. Volksverte
genwoordiger dr J Valkeniers, 
02-56916 (M 

van de staatshervorming in een ver
staanbare taal. Vanuit een aantal fun
damentele vragen „hoe kwam de 
staatshervorming tot stand, hoe funk-
tioneert ze, welk zijn haar gebreken en 
wat dient er nog te gebeuren?" zal de 
staatshervorming op haar bruikbaar
heid getest worden. 

Praktika 
— 2 zaterdagen, 11 en 18 december, 
telkens van 9 tot 12u.30. 
— 2 donderdagavonden 23 en 30 de
cember telkens van 19 tot 22u.30. 
— 3 zaterdagen 8,15 en 22 januari, tel
kens van 9 tot 12u.30. 
Waar vergaderruimte van de ASLK, 
Gent-Centrum, Korte Meer (zijstraat 
ZonnestraaO te 9000 Gent 
Kursusbijdrage: 7(X) fr per deelnemer 
voor de volledige kursus. 
Inschnjving. vóór 1 december bij Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel vzw, 
Bennesteeg 4, 9000 Gent tef. 091-
25.7527 Of door het storten van de 
deelnemersbijdrage op bankrekening

nummer 068-0638900-85 van het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel vzw -
Gent met vermelding van uw naam en 
adres, het aantal personen waarvoor U 
Inschrijft en betaalt en kursus „Staats
hervorming". 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

A T H O S p.v.b.a 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel. 031-88.64.68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

ANTWERPEN 
DECEMBER 
4 WOMMELGEM: voetbalwedstrijd Den Klauweert—Eligia op het 

„Scheersel" 
4 L A A K D A L : Info-avond „De politieke toestand in onze gemeente" 

Om 20 u 30 in zaal Rili te Klem-Vorst Spreker Rob C^eeraerts 
Organizatie Vlaamse Kulturele Kring 

4 KONINGSHOOIKT: JaaHIjks VU-bal in parochiezaal, Mechel-
baan. Om 20 uur Orkest: The Saints. Inkom: 70 fr. 

5 HULSHOUT: Sinterklaasfeest In parochiezaal. Grote Baan 112. 
Om 13.30 u Inschrijven op nr 015-223613 

5 WOMMELGEM: dienstbetoon in Den Klauwaert van 11 tot 
12 uur Mane-Louise Van Eester 
BORGERHOUT: FVV-sinterklaasfeest om 14 u m zaal Pax, 
Sterlingerstraat Met o m sinterklaas en poppenkast Inschrijven 
bij bestuursleden 
BOOISCHOT-SCHRIEK: jaarlijks sinterklaasfeest om 14 u in de 
parochiezaal Booischot-centrum 
KONTICH: Kinderfeest met St-Niklaas en Zwarte Piet om 14 u 
in lokaal Alcazar Org VU JO, vooraf inschrijven 

10 TURNHOUT: VU-herfstbal om 20 uur In zaal „Den boomgaard", 
Boomgaardplem 42 Tijdens het bal overhandiging van de „reis 
naar Parijs", aan de winnaar vah de aktle ter gelegenheid van de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

11 LAAKDAL: Groot VU-overwinningsbal m zaal Dennenoord te 
Eindhout Laakdal. Disco Delturo. Inkom gratis. 

11 WOMMELGEM: voetbalwedstnjd Texaco—Den Klauwaert (ml. 
lokaal) 

17 BORGERHOUT: maandelijkse VU-ledenvergadermg om 20 u 30 
in zaal De Passer, Turnhoutsebaan 34. Ook dit jaar een 
kwisavond en alle deelnemers ontvangen een prijs. Bijdrage-
30 f r 

19 WOMMELGEM: Dienstbetoon m Den Klauwaert van 11 tot 12 u 
Bart Vandermoeren. Gratis en voor iedereen. 

10de Nacht van de Vriendschap 
2de LUSTRUMBAL 

Feestzaal ApoUo „Alpheusdal" 
F. Wiltiotstraat 22, Bercham 

Zaterdag 4 dec. 1982 om 21 u. 
Deuren 20 u. 30. 

Orkest: Midnight Team 
met Jacques Raymond 
Toegangskaart 150fr. 

Alle VU-kandIdaten van 10-10 zifn da eregasten van deze 
feestavond, hun wordt een passende hulde gebracht! 

Sint-Niklaas bij VUJO-Kontich 
Zondag 5 december om 14 u zal het 
zaaltje van lokaal Alcazar te Kontich 
denderen van spanning en geestdnft 
Want Sint-Niklaas, op uitnodiging van 
de VU-jongeren Kontich-Waarloos, 
heeft beloofd op bezoek te komen 
voor alle kinderen van de plaatselijke 
VU-afdeling 
Tot aan de komst van de goede Sint 
worden er liedjes gezongen, spelletjes 
gedaan en samen gekeken naar een 
heuse poppenkast 
Bovendien, o hoorn des overvloede, 
zijn er nog kofflekoeken en chocolade
melk. 

En er mag natuurlijk verwacht worden 
dat de heilige man voor alle kinderen 
wel een verrassing bij zal hebben 
Kortom, het wordt een groot kinder
feest, waar pa en ma vooraf dienen te 
zeggen met hoeveel bengels tot 10 
jaar zij zullen komen Sint-Niklaas mag 
immers niemand vergeten 

Lang leve UW 
linnen! 

Raadpleeg 
de Gouden Gids 
van uw telefoonboek 
onder de rubriett 
"Elektrische 
huishoudtoeslellen-
kleinh " 

Uw mooie linnen - een heel kapitaal eigenlijk -
vertrouwt u tien - en tientallen keren per jaar toe aan 
uw wasmachine 
Reden te over dus om een machine te kiezen die echt 
zorg draagt voor dit kapitaal 
Zo'n machine biedt Siemens u 
e interval-centrifugeren om de natte vezels niet uit te 

rekken 
• programma's en aangepast centrifugeren voor alle 

soorten tekstiel 
• trommel en kuip in roestvnj staal 
e en een drievoudige besparing op energie, wateren 

waspoeder. 

Siemens, gevoel voorperfektle 

Dus tijdig mschnjven, voor 27 novem
ber, ofwel in lokaal Alcazar ofwel in 't 
Lijsterke 

Wij tellen at nog zoveel maal slapen 
gaan en dan zondag 5 december, de 
grote dagi 

De Duitse 
gemeenschap 
leren kennen 
Het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel vzw organizeert een verlengd 
weekend in Duits-Oost-Belgiö om de 
Dultstaligen beter te leren kennen. 

Vanuit het Missionhaus In Montenau 
(gemeente Amel bij Sankt-Vith) zullen 
we die Duitstalige gemeenschap, haar 
leef- en denkwereld en vooral ook haar 
ruimtelijk kader leren kennen. 

Naast inleidingen in de politieke, histo-
nsche, socio-ekonomische en linguïsti
sche situatie van deze „derde Belgen", 
laat de kursus verder ruimschoots 
streekverkenning en natuurexploratie 
aan txxJ komen. 

De kennismaking gaat door van zater
dagvoormiddag 18 december tot 
woensdagnamiddag 22 december in 
het Missionhaus, Montenau 21 te 
Amel, tel. 080-34.95.77. Bijdrage: 
5.000 fr., 4500 fr. (studenten en nlet-
werkenden). 

Inschnjving: Vormingscentrum Lode
wijk Dosfel vzw, Bennesteeg 4, 9(XX) 
Gent tel 091-25.7527 Of door het 
storten van de deelnemersbijdrage op 
bankrekeningnummer 068-0638900-85 
van het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel vzw - Gent met vermelding van 
uw naam en adres. 
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Aanleggen wervingsreserve 
van klinisch bioloog (man of vrouw) 

m 21 

OCMW-Brugge 
geldig tot 31 december 1984 

Voorwaarden: 
1. Gewone administratieve voorwaarden. 
2. Leeftijd: De leeftijdsgrens van 50 jaar niet over
schreden hebben bij indiensttreding. Voor de perso
neelsleden, die in dienst van een OCMW zijn of 
werkzaam bij een andere overheidsdienst geldt, inza
ke deze leeftijd, de volgende regeling: op 65-jarige 
leeftijd ten minste 20 pensioenaanspraak verlenende 
dienstjaren kunnen laten gelden ten aanzien van de 
Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen. 
3. Diploma van doctor in de wetenschappen of doc
tor in de geneeskunde., 
4. Erkend zijn door het Ministerie van Volksgezond
heid voor het verrichten van verstrekkingen-die tot 
de klinische biologie behoren. 
5. Ervaring hebben op het gebied van: 
— lipiden en lipoproteïnen 
— plasma fosfolipiden 
— plasma eiwitten 
— biezondere bioanalytische technieken. 
6. Slagen voor een gewoon aanwervingseksamen. 
Weddeschaal: 1.91 tegen indexcijfer 243,79 %; 837.272 -
1.282.267 (in 23 jaar) 
Inschrijvingsgeld: 400 frank storten op P.R. nr. 000-
00995.81-59 van het AZ Sint-Jan, Ruddershove 10,8000 
Brugge, vóór 10 december 1982, met vermelding 
„Eksamen klinisch bioloog". 
In te sturen: Uiterlijk tegen 10 december 1982 aan de 
Personeelsdienst van het OCMW-Brugge, Kartuize-
rinnenstraat 4, 8000 Brugge: geschreven aanvraag 
deelneming eksamen, voor eensluidend verklaard 
afschrift diploma, bewijsstukken ervaring. (Adv. ise) 

WEST-VU\ANDEREN 
DECEMBER 

3 WEVELGEM: Debatavond met J Vandemeulebroucke over „Het 
Europa der Volkeren" Om 20 u in de biblioteek 

5 GISTEL: Jaarlijks VU-sinterklaasfeest in het parochiecentrum op 
de Markt Vanaf 14u 30 Inschnjven bij bestuursleden 
IZEGEM : Bloemen schikken voor de feestdagen, o I v Josée Der-
maut-Nijsten Om 20 uur in de bovenzaal van het Vlaams Huis 
Organizatie FVV 
BISSEGEM: Kerstfeest in zaal naast de kerk van Mariadorp, Pyf-
feroenstraat Vanaf 14u 30 Vooraf inschrijven tel 350840 of 
354947 
IZEGEM: Hutsepotteling Jaarlijkse wandeling naar Kachtem en 
feestelijk einde van het wandeljaar, met hutsepotsouper, tombola, 
film, enz, in het Nieuw Gemeentehuis in Kachtem Inschnjven 
vóór 12 december (250 fr per volwassenen, 150 fr per kind on
der de 12 jaar) bij Wilfned Lagae of Victor Steelant of Joris 
Verbeke of in het Vlaams Huis Organizatie Wandelklub Vlaams 
Huis 

9 

11 

18 

Dienstbetoon 
Fr. Van Steenkiste 
Kortrijk: Elke maandag van 18 u 30 tot 
19u 30 Café,.'t Fortuintje", Houtmarkt 
1 (nabij de St-Niklaaskliniek) of op 
afspraak tel 21 0540 

Bissegem: Elke 1ste vrijdag van 
18 u 30 tot 19 u 30 Cafe „Leopold". 
Gullegemstraat 23 
Heule: Zeger van Heulestraat 40 of op 
afspraak tel 357992 of 21 0540 
Deerli jk: Elke 3de vnjdag van 18 u tot 
19 u Café „Bloemenhof" Tulpenlaan 

Kuurne: Elke 4de vrijdag van 18 u tot 
19 u Café „De Cirkel', Harelbeek-
straat 40 
Wevelgem: Elke 1ste vrijdag van 
17 u 30 tot 18 u Café „Drie Molen
tjes", Van Ackerstraat 35 

Nieuw trefpunt 
te Kortrijk 
Voortaan kunnen de leden en de vnen-
den van de Volksunie elkaar treffen in 
het gezellige cafe „'t Fortuintje" bij 
Julien Servaege, Houtmarkt 1 (nabij de 
St-Niklaaskliniek) te Kortnjk Tel 
056-21 81 91 Open alle dagen 

• Ongehuwde jonge dame, met 
een jaar ervanng in pnvè-bednjf, 
zoekt werk als bediende In bezit 
van A2-diploma bureelwerken 
Voor inl tel Volksvert Dr J 
Valkeniers, 02-5691604 

• Gezocht: Vertegenwoordi
ger voor voedingsbedrijf, in bezit 
van rijbewijs B bereid te wonen 
in de buurt Fagne-Famenne, voor 
het verzorgen van bestaand 
klienteel Wagen en woonst ter 
beschikking Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger Joos So-
mers via het Vlaams-Nabonaal 
(Centrum. Ontvoeringsplein 1 te 
2800 Mechelen, tel 015-20 9514, 
ref JS/SL/363 

Stagemeester 
gezocht 
Afgestudeerde architekt vnj van 
legerdienst zoekt een stage
meester Met een termijn van 
6 maanden is de aanvrager 
reeds tevreden De financiële 
kant IS van minder belang als hij 
maar een stage kan doen 
Alle inlichtingen via Lucien 
Beyens, arr voorzitter. Vlaams 
Onthaalcentrum, Beerstraat 10, 
3990 Meerhout tel 014-3011 79 
ÖT" 014-30 98 79 

Hoe sparen 
slimme ouders voor 

snelle qr^eiers? Deskundig KB-advies 
voor vooruitziende ouders. 

Voor zorgzame ouders heeft de 
KB een waaier van spaarmogelijk-
heden klaar. Want klein wordt snel 
groot. En dat telt niet alleen voor uw 
kinderen, maar ook voor het geld 
dat u bij de KB op een deposito
boekje spaart, of belegt in een ter
mijnrekening, in kas- en multibons 
of in het Fivestfonds van de KB. 

Kom eens langs. Voor meer 
deskundig KB-advies bent u altijd 
hartelijk welkom. U krijgt dan met
een onze verhelde
rende brochure 
"Hoe sparen, beleg
gen en lenen voor... 
uw kinderen'.' 

Dan kunnen 
wij u ook inlichten 
over onze interes
sante Kom fort
lening, voor het 
inrichten van een 
gezellige kinder- of studeerkamer 
voor zoon- en dochterlief. 

Tot binnenkort! 

KREDIETBANK 

KBD16B-2422N-Linlas 

Service begint bij het betere onthaal. 
y p ' « i ^ j » ^ -
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,,Nooit meer ooriog" te Anderlecht 
In aanwezigheid van gemeenteraadslid 
Leo Ebraert en afdelingsvoorzitter R 
Rongé herdachten op donderdag 11 
november om 11 u de VUJO en de 
Volksunieleden van Anderlecht de ge
sneuvelden van de Eerste Wereldoor
log. 

In een korte toespraak beklemtoonde 
Guido Lasat dat de VUJO de Belgi
sche klucht op die dag met mocht 
meespelen maar dat zij op een passen
de w/ijze de Fronters moest herdenken 
opdat de jeugd de gruwelen van de 
oorlog niet zou vergeten Hij veroor
deelde iedere vorm van geweld en de 
waanzinnige bewapeningswedloop In 
de geest van „Nooit meer oorlog" 
kloeg hij iedere vorm van onverdraag
zaamheid aan, waar ook ter wereld en 
meer speicaal vroeg hij aandacht voor 
de amnestiegedachte 

Kleine anekdote op de „officiële plech
tigheid" in de namiddag waren er heel 
wat minder aanwezigen dan 's mor
gens rond de leeuwevlagi 

D.V.D.S. 

Daenswandeling 

te Leuven 
Zaterdag 4 december organizeert de 
Dosfelknng Leuven in het kader van 
de Daenstentoonstelling een geleerde 
wandeling doorheen Leuven met aan
dacht voor datgene dat hennnert aan 
de sociale toestanden rond de eeuw
wisseling. 

Vertrek om 14 u 30 voor het Leuven
se Stadhuis 

DE BELANGRIJKSTE KLEDINGZAAK 
IN VLAANDEREN 

»?ff 

^^^sS5^ 

BIEDT U EEN ENIG VOORDEEL ! 

Bij afgifte van onderstaande bon 
genieten alle lezers van ,,Wij" 

10%K0RTING 
op alle getekende prijzen, uitgezonderd 
solden en promotie-artikelen 

^m Aartselaar 
Dames-, heren- en kinderkleding 
Rouw- en trouwkledij 

• nneester-kleermaker sinds 1870 
• ruim 1000 m2 winkelruimte 
• grote parking 
• koffieshop met kunstsalon 

BON 
10% 
KORTING 
VOO 
U ! 

10% kor t ing 
voor alle lezers van ,,Wij" 
Naam 
Straat ^^ •• 
Gemeente Postnr 
Deze bon is alleen geldig als hij getoond wordt aan uw verkoper of 
verkoopster Niet aan de kassa ' 

S U C C E S K L E D I N G M E Y E R S 
B O O M S E S T E E N W E G 3 S - A A R T S E L A A R 

OPEN : .II» w.rkd«i .n v.n 9 tot 19 uur - vriidag koopj.Mvond tot 21 uur - Mt»rd«g . . n 9 tot 18 uur̂ ^ 

BRABANT 
DECEMBER 
3 HULDENBCRG: Etentje en gezellig samenzijn voor VU-kandida-

ten en medewerkers aan de voorbije gemeenteraadsverkiezin
gen in zaal „Den Til" te Loonbeek. 

4 BERTEM-LEEFDAAL-KORBEEK-DIJLE: VU^jal: 15 jaar Volks
unie om 20.30 u. in de Chalet FC Leefdaal, Dorpstraat (naast 
Waterwinning). DJ. Ivo Sound. Inkom: 60 fr. Tombola met als 1 ste 
prijs: automatische droogkast 

4 LEUVEN: stadswandeling in het kader van de tentoonstelling 
over de Daensistische Beweging. Om 14 u 30 bijeenkomst voor 
het stadhuis Organizatie Dosfelkring Leuven. 
BIERBEEK: VU-overwinningsbal in zaal „De Welkom" te Opvelp-
Bierbeek Dansorkest- „Video" 

5 VORST: Sinterklaasfeest in het kultureel Centrum „De Weynga-
ert", Bondgenotenstraat 54. Vanaf 14 uur. Organizatie. VZW 
Grensland 

7 BRUSSEL: Vrije Universiteit Brussel Middagdebat met J Ga
briels over Openbaar Vervoer om 12 u 30 in lokaal C 113. Inkom 
gratis. 

11 BUIZINGEN: Pensenkermis vanaf 17 uur in de Don Boscokelder, 
, Alsembergsesteenweg Ook op zondag 12.12 vanaf 11 u. 30. 

18 HALLE: VUJO-TD in de St-Jozefzaal te Essenbeek met optre
den van Halse roek-groep. Vanaf 20 uur. 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergense Steenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Pol Mara 

te Beersel 

De Internationaal gekende Vlaam
se kunstenaar Pol Mara (Antwer-
pe 1920) stelt tot 13 december 
tentoon In de Herman Teirllnckga-
lerij, Uivenberg (achter de kerk) te 
Beersel. 

De tentoonstelling is — op de 
woensdag na — elke dagen van 
11 tot 12 u. 30 en van 14 tot 17 u. 
open. 

(Van Pol Mara bevinden zich meerde
re werken tussen de bestendige ten
toonstelling op het VU-sekretariaat 
te Brussel). 

OOST-VLMNDEREN 
DECEMBER 
4 GROOT-BERLARE:Overvvinning8balnf)etdi8CobarenDJFranky 

om 20 uur in „Donks zwembad", Donklaan te Beriare. Inkom: 50 fr. 
4 ST.-AMANDSBERG: VUJO brengt bezoek aan Brussel. Vertrek 

om 8 u. aan het gemeentehuis (per bus). Gkte: „Brukselbinnenste-
buiten". Bezoek aan het parlement oJ.v. kamerlW Willy Kuijpers. 
Inifchtingen bij VUJO: 091-51.50.08. 

4 WONDELGEM: Jaarlijks Sinterklaasbal (ten voordele van sociale 
werken van de VU) in feestzaal „De Nachtegaal", Westerge-
mstraat 96. vanaf 20 u. 30. Orkest: Eddy Richard. Inkom: 80 fr 

5 NINOVE: sinterklaasfeest in „De Denderhoeve", Burchtstraat 
Om 16 u. Organizatie VU-afdelingen Ninove-Okegem-Pollare 

10 BUGGENHOUT: Pensenkermis in zaal 't Varkenskot Krapstraat 
127, van 18 tot 23 uur. Ook op zaterdag 11 december van 12 tot 
24 uur. Prijs: 110 fr. Voorverkoop: 100 fr. 

11 LOCHRISTI: Derde groot hutsepotfestijn in zaal De Schakel, Ze-
veneken-dorp 23. Om 20 uur. Inkom: 150fr. Org.: VU. 

11 ZWALM: VU-kaas- en wijnavond in zaal Maxim-Hundelgem vanaf 
20 u. Steunkaart 50 fr. 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Sulons Klcinnncubclcn l.uslers Ciesthenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciulu voorw»ardL>n voor IrouwersJ 

DE KKI/.KH 
VAN HET GOEDE 

ZITMEUBEL 

OpcninKsurfH: Di. ,). van 13 lot lö u. 30 
10 tot 19 u. 30 

Zondag-van H tot 18 u. 

KF.IZEKSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02 582.22.22 
lop slecht-s 15 km van Brussel centrum) 
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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 17de en 18de eeuw. 
Kunstvoorwerpen. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTOUINKERKE 

[ T T B l l 
Littoral 

ullgebreide ktut bemeubelde «llla't • appart. - an itudio't 
In alle prijsklassen alles Inbegrepen 
«raag gratis katalogus mei lotos 

LEOPOLD li-UANSJOS 
M M OOSTOUINKERKE 
TEL. OM/11.21.2* 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenw/eg 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 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open vnn 10 tot 19 u 30 Zond.ig en m,i.ind,ig gesloten 

MATRASSEN PLATTEAU 

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

Ratteau-Lievens, 

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

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panoranna 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 
Belgielei 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 Hamnr.e 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsoffarte. 

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 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 
Tel. 02-268.14.02 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom • sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71.12.40 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 03/353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

B + M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Tel. 054-330687 

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

Guide NUYTTENS 
1090 Brussel Longtinstraat 126, 

Tel. 426.19.30 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel. 582.1055 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

TETRONIC 
vervaardigt en plaatst elektronische 

ALARMSYSTEMEN 
anti-brand en -inbraak; talrijke referenties. 
Den Eeckhofstraat 2, 2S20 Edegem-Antwerpen. 
Tel. 03-440.26.86. Bestek op aanvraag. 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

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

ENBROCKEN 
moeilijke maten,/ 

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

Boekhouding — FIskaliteit en vennootschapsstichtingen. 

Over het ganse land. 

luslrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzetleijdn 56c brugge 
050/35/4 04 , 
baan bruggekortrijk 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-2129.11 en 053-2127 57 

PVBA SIMILLON 
Tuitenbergstraat 130 

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

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Stnjtem 
Tel 054-3337 56 

Drukkerij A.D.B. 
Kerkstraat 222 

Grimbergen-Humbeek 

Alle drukwerken 

Tel. 02/269.50.80 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 24, 9328 dendermonde - schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Kollegesfraat 33, 2400 MOL 
014-31 13.76 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel. 03-216.34.16 
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Gaston Craps 

„De (her)opstand 
van Vlaamse 
akwarellisten" 

MEERHOUT (KEMPEN) - „Met zijn oude schuren, 
zijn zonovergoten heide en zijn ruime landschap
pen onder hoge luchten is de Kempen sinds lang 
een inspiratiebron voor talloze kunstenaars. De 
sfeer die van de natuur uitgaat, heeft sommige ar
tiesten in het verleden zo diep getroffen dat ze 
zich definitief in de Kempen vestigden en er hun 
beste kunstwerken creëerden. De namen van de 
schilder Jakob Smits en de etser Dirk Baksteen 
roepen bij het grote publiek de bekende tema's op: 
oude schuren, Kristus temidden van de dorpsmen
sen, boereninterieurs enz.. 
De roep van de Kempen was tijdens het leven van 
Smits zo groot dat ook buitenlanders zich kwamen 
onderdompelen in de unieke sfeer van de simpele 
Kempische natuur. De romantiek van de oude 
schuren is echter intussen uit de Kempen verdwe
nen. De horizon wordt nu op vele plaatsen be
grensd door het silhouet van industriële gebou

wen. Fabrieksrook trekt in slierten over de denne-
bossen. Toch blijft dit landschap zijn aantrekkings
kracht bewaren. Toch is hier de schildertraditie 
sinds Smits niet meer verloren gegaan. Veel 
kunstenaars die verschillende technieken beheer
sen, zowel professioneel als amateuristisch, wo
nen in deze streek. Smits en Dirk Baksteen hebben 
beide vrij intensief de akwarel als techniek ge
bruikt. Nu blijkt deze weer te herleven-' 

Onderhand is het al haast vijf jaar geleden dat in 
Mol het eerste salon van de Kempische akwarel-
listen plaatsvond. In december (gans de maand, 
vanaf lOdecember) is men er aan het eerste 
lustrum toe. Een artistiek merkwaardige gebeurte
nis, als men bedenkt dat akwarel-schilderen niet 
onverdeeld positief als een volwaardig artistiek 
medium wordt aangezien. Vandaar ook allicht dat 
akwarellisten kranige doorbijters blijken te zijn. 

Dat blijkt alvast voor tweehon
derd procent waar te zijn voor 
Gaston Craps, VU-voorzltter van 
MeerhouL Zijn vriend, professor 
Piet Van Leuven (kernfysicus) 
heeft hem eens als volgt gety
peerd: .Craps is als een draak 
met zeven koppen. Elke kop 
heeft zeven breinen en elk brein 
heeft elk uur weer evenveel 
ideeën en initiatieven. Hij is een 
onstuimig en veel ondernemend 
man en van die onstuimigheid 
kan men in zijn akwarellen heel 
wat merken. Kolorist Craps is 
een extroverte, dionysische f i 
guur." Schilder Craps moet ge 
gaan opzoeken midden in de 
bossen; niet ergens in een luxu
euze verkaveling. Nee in bossen 
die nog echt bossen zijn. En waar 
hij woont met zijn gezin in een 
gezellige blokhut waarvan hij 
destijds de plannen en inrichting 
zelf heeft ontworpen. Gaston 
Craps is inderdaad onder meer 
binnenhuisarchitekt 
Gaston Craps: „Met mij is het 
gebeurd als met andere schilders 
fiier in de streek Door een toeval, 
mutatie in het onderwijs, belandde 
ik in de Kempen en ik heb geen 
moeite gehad de beslissing te ne
men mij hier ook definitief te vesti
gen 

Craps' lakken 
„Ik kom uit het Brabantse Bertem 
Aan de Sint-Lukastekenschool 
studeerde ik binnenhuisarchitek-
tuur Maar ik volgde er ook lessen 
in de akwareltechniek gegeven 
door Johan Ravestein Later be
haalde ik het regentaat plastische 
kunsten aan Sint-Thomas en aan 
de provinciale normaalschool in 
Brussel In die periode werd mij 
ook een flinke dosis flamingantis-
rfie meegegeven Ik werd immers 
bedacht met studies in het Frans 
Alleen de godsdienst werd in het 
Nederlands gegeven omdat we 
die lessen toch best heel goed 
zouden begrijpen Maar goed, 
over taalstrijd en politiek zullen we 
het nu best met hebben" 
— Waarom maakt U precies 
akwarellen, een bij ons toch wel 
als artistiek minderwaardig be
schouwde discipline? Spelen 
met waterverfjes zoals de jong
ste kinderen op schooL 

Gaston Craps: „Akwarellen zijn 
inderdaad ondergewaardeerde 
kunstwerken Bij ons, maar bij 
voorbeeld niet in de Angelsaksi
sche wereld In Engeland werd 
zelfs een biezondere akademie 
opgericht de Royal Watercolour 
Society Waarom maak ik Akwa
rellen'' Allicht omdat ik graag met 
water en kleuren speel Het heeft 
iets weg van „action painting" Ge 
weet wél of ge bij voorbeeld bo
men, dan wel een oude boerderij 
op papier gaat zetten, maar de 
preciese uitslag van het waterspel 
ken ik niet op voorhand Als ik aan 
het akwarellen ben dan verdwijnt 
het tijdsbesef Ik kan ook 's nachts 
om drie uur liggen broeden op een 
idee en het dan meteen ook uit
voeren Een akwarel vereist veel 
aktie van de schilder Het komt tot 
stand door een stnjd tussen de 
schilder, de verf en het papierme
dium 

Men heeft nog al te veel de me

ning dat een akwarel voor het 
grootste gedeelte door toeval tot 
stand komt, door het onvoorspel
baar uitvloeien van de watervert 
en het samenvloeien van de kleu
ren Dat zijn dan wel weinig fraaie 
akwarellen, die naam zelfs met 
waardig De akwareltechniek 
heeft heel eigen mogelijkheden 
om kleuren te mengen, iets wat 
andere schilderkunsten met heb
ben en wat akwarelleren alles be
halve gemakkelijk maakt Bij het 
„laveren" maakt men gebruik van 
de interaktie tussen papier, water 
en pigment om, door nat in nat te 
werken de kleuren in mekaar te la
ten vloeien (diffunderen) Hierdoor 
ontstaat een haast oneindig gegra
dueerde kleurovergang Bij het la
zeren legt men lazuren, transpa
rante kleurlagen, over mekaar 
heen Hierdoor ontstaat een opti
sche mening het is alsof men het 
papier bekijkt doorheen gekleurde 
glazen platen Op deze wijze be
komt ge zeer zuivere mengtonen" 

Bij de opening van een individue
le tentoonstelling, in 76, wees 
professor Piet Van Leuven er op 
dat akwarellisten bovenop de 
klassieke technieken ook nog 
dikwijls een aparte persoonlijke 
kunstgreep ontwikkelen. 

Gaston Craps is zo'n man: „Hij Is 
een sterke kolorist. Zijn kleuren 
zijn, rekening gehouden met het 
tere karakter van de akwareltin-
ten, juichend. Elke vlerkante cen
timeter bevat drie hoofdkleuren! 
Zijn lievelingskleuren zijn sterke 
pigmenten, zoals het Pruisisch 
blauw, gummigut e n . de „Craps 
lakken'. Craps schildert bijna al
t i jd op het volle blad, 30 bij 20 
duim, of het grootste formaat dat 
in de handel te verkrijgen Is. Het 
Is een kenmerk van zijn expan
sieve natuur-" 

Gaston Craps: „We hebben nog 
veel te leren En vooral nog veel te 
doen om akwarellen opnieuw de 
nodige waardenng te laten geme
ten Zo was ik bij voorbeeld be
schaamd aanwezig te zijn op een 
rondreizende tentoonstelling, ge-
organizeerd door het Ministerie 
van Nederlandse Kuituur Een 
ambtenaar zei me in Nederland „'t 
Is maar als ge de pakken open
maakt dat ge ziet welke troep er 
in z i t r 

Wat kunt ge daar op antwoorden ' 
Natuurlijk, het is onze zaak ervoor 
te zorgen dat de akwareltechniek 
verfijnd wordt en herwaardering 
vindt In de Kempen doen we daar 
alvast iets aan met de Molse 
kunstkring „Kern-7" en de Meer-
houtse kring „Het palet" 

We richten nu ook (op 14 decem
ber) de Kempische Vereniging 
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van Akwarellisten op Wij zullen de 
„koninginne-discipline" van de 
schilderkunst in eer herstellen 
Ons akwarelfestival in december 
toont dat we op de goede weg 
zijn WIJ hebben met minder dan 
vijf tentoonstellingszalen moeten 
inpalmen om de werken van 35 
akwarellisten te exposeren Waar
onder die van Harold Van de 
Perre uit Dendermonde, Willy 
Vandersteen (jawel de vader van 
Suske en Wiske) en Jan De 
Weerdt die speciaal vanuit de Ar
dennen naar de Kempen komt " 

— Het moet toegegeven worden 
dat de Kempen steeds een artis
tiek broeinest bij uitstek Is ge
weest. Toen Jakob Smits zich 
eertijds In Mol kwam vestigen 
waren er al heel wat schilders die 
geregeld In de „Due de Brabant" 
logeerden om in de Kempen te 
kunnen schilderen. Jakob Smits 
heeft zelfs al die schilders bij
eengebracht In een grote interna
tionale tentoonstelling die in 
1907 plaatsgreep en waar het 
Kempisch landschap centraal 
stond. Later werd het de verdien
ste van Dirk Baksteen die het 
archetype van het Kempisch 
landschap over heel de wereld 
heeft uitgedragen. Maar In eigen 
land is de akwareltechniek een 
ondergewaardeerd broertje ge
bleven. 

Gaston Craps: „Weet ge, bij de 
grote ontdekkingsreizen in de 
16de eeuw werden akwarellisten 
meegenomen als verslaggevers 
die van de fauna en flora doku-
mentaire afbeeldingen naar huis 
meebrachten I Een grootmeester 
was zeker Albrecht Durer Wat zij 
het „zuivere akwarel" noemen 
werd vorige eeuw bekroond met 
grote meesterwerken Vooral bij 
de Engelse landschapsschilders. 
Evenwel zijn er ook bij ons enkele 
uitschieters zoals een Rik Wou
ters die een natuurlijke aanleg 
voor akwarellen vertoond heeft 
Vandaag stellen we hooggespan
nen verwachtingen in de aktiviteit 
van de Kempische Vereniging van 
Akwarellisten (Terloops, op dins
dag 21 december houden we in 
de „Oude Post", achter de kerk 
van Mol, een debatavond over het 
akwarelmedium ) 

Het tere akwarel hoeft zich met 
langer meer te laten overrompelen 
door robuuste technieken als gra
fiek en olieverfschildering Wij zijn 
geen kleine jongens die wat met 
waterverfkens prutsen" 

— Het kan hier bezwaarlijk on
vermeld gelaten worden dat Gas
ton Craps reeds in 1953 de eer
ste prijs wegkaapte in een „Inter
nationaal concours voor akwa
rellisten" dat In Alkmaar werd 
gehouden. Tegen de Angelsaksi
sche konkurrenten In. 
Het zijn zeker niet de politiek 
vastbenoemde administrateurs 
op Nederlandse Kuituur die 
steeds onze beste kulturele am
bassadeurs blijken te zljn_ (hds) 
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De tentoonstellingen van het Kem
pisch Akwarelfestival in Mol worden 
geopend op lOdecember (Jakob 
Smits Museum), 11 december (Gale
rij Van der Voort), 12 december (Stu
dio 14), 17 december (Oude Post) en 
18 december (galerij Kiim-Op) 
Vereniging van Kempische Akwarel
listen, De Hutten 5 in 3990 MeerhouL 
Tel 014-30.04.01. 
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