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„Zolang gewesten en gemeenschappen niet volledig met eigen 
middelen worden gefinanclenl zal de Vlaamse gemeenschap 

nauwkeurig moeten gadeslaan wat er aan de andere kant gebeurt." 
(Hugo de Ridder in „De Standaard", 16 augustus 1985 

Ommekeer 
gevraagd! 

Uit de Tweekerkenstraat is het bericht gekomen dat de marketing
en publiciteitsspecialisten die door de CVP werden aangetrokken, 
bevallen zijn van volgende idee: de CVP zal de verkiezingscam
pagne voeren met als boegbeeld Wilfried Martens en als slogan 
„geen ommekeer". 

„Geen ommekeer"betekent in goed-Nederlands, dat er zal voort
gegaan worden op de ingeslagen weg. 

Wat Martens en de CVP betreft valt er dus geen ommekeer te ver
wachten in 's lands financiële situatie. België was en blijft de in
ternationale kampioen van het begrotingstekort en van de totale 
opeengestapelde overheidsschuld. Toen Martens-V aantrad, be
droeg de rijksschuld 2.500 miljard. Sindsdien is ze verdubbeld tot 
5.000 miljard, een toename van bijna 2 miljard per regeringsdag 
of van praktisch 20.000 fr. per sekonde. „Geen ommekeer" kan dan 
ook niets anders betekenen dan dat, onder Martens-VI, met bekwa
me spoed geijverd wordt om 7.500 of— wie weet? - tienduizend mil
jard te bereiken. 

„Geen ommekeer" wil zeggen dat België het land is en blijft waar 
de bevolking rechtstreeks en onrechtstreeks het zwaarst wordt be
last. In ons land legt de overheid beslag op 62 »/o van het totale volk-
sinkomen. In de Verenigde Staten en Japan is dat slechts 35 »/o en 
voor de landen van de Europese Gemeenschap gemiddeld 50 "/o. 
Zonder ommekeer blijft België het land waar de burgers het 
zwaarst betalen en waar de overheid desondanks de diepste finan
ciële put boort. 

Zonder ommekeer is België gedoemd,een van de hoogste werk
loosheidsgraden van al de geïndustrializeerde landen te behou
den. Ondanks al het gegoochel met de statistieken zijn er in ons 
land een half miljoen werklozen — honderdduizend méér dan toen 
Martens-V aantrad — en 900.000 werkzoekenden. Vooral zij — en 
met name ook de vele jongeren onder hen — zullen verrast zijn te 
vernemen dat „geen ommekeer" valt te verwachten. 

,,Geen ommekeer" kan niets anders beduiden dan dat de dingen 
bij het oude blijven. Zonder ommekeer zal het nakende RTT-
kontrakt, het „miljardenkontrakt van de eeuw" beslecht worden 
zoals het vorige RTT-kontrakt, dat liep over de 12.000 telexen waar
voor Siemens-Lanklaar het laagste bod had gedaan maar dat voor 
de helft van de toestellen en voor een bedrag van 380 miljoen méér 
werd toegekend aan Acec-Charleroi. 

„Geen ommekeer" kan niet anders dan voor gevolg hebben dat 
de huidige verdeelsleutels voor de dotaties bewaard blijven, met 
als resultaat dat voor het eigen regionaal beleid per Vlaming 
6.118 fr.wordtter beschikking gesteld tegenover8.089 fr. per Waal. 
Zonder ommekeer blijft Vlaanderen, met 60 % van de bevolking 
en van de betaalde belastingen, aangewezen op slechts 52,75 % van 
de dotaties. Terwijl Wallonië voor zijn 32,75 »/o van de bevolking en 
zijn 30,50 % van de personenbelasting 39,43 Vo uit de dotatiepot ont
vangt. 

Zonder ommekeer blijven de ristorno's bevroren op minder dan 
9 % van de geregionalizeerde financies. Zonder ommekeer kan 
Martens, die bij de staatshervorming van 1980 beloofde dat de 
ristorno's in 1985 de helft van de financiering zouden uitmaking, 
schaamteloos verder gaan met de verloochening van zijn eigen toe
zeggingen. 

Vooral Happart en de franskiljonse wetsverkrachtens uit de Brus
selse rand vernemen met vreugde dat er „geen ommekeer" moet 
gevreesd worden en dat zij mogen verwachten, in ambt en waar
digheid bevestigd te blijven. 

De warmste aanhangers van „geen ommekeer" zijn trouwens de 
Waalse vrienden van eerste-minister Martens, de Nothomb-PSC'ers 
en de GOL-PRL'ers. Voor hen betekent „geen ommekeer" dat zij
zelf en Wallonië blijven beschikken over alle onrechtmatig verwor
ven voordelen en prebenden. Volkomen logisch met de verkie
zingsslogan van hun eerste-minister eisen zij de bevestiging van 
de huidige toestand, waarbij het onderwijs in Wallonië stukken 
meer kost dan in Vlaanderen. „Geen ommekeer" is in hun ogen de 
vrijbrief daarvoor en, wanneer hen dat niet wordt gegarandeerd, 
de reden om artikel 59 bis en de grondwetsherziening te blokkeren. 
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Toch geen onderwijsfederalizering? 

Vaandelvlucht 
Volgende week donderdag vergadert de Kamerkom

missie die de verklaring tot herziening van de Grond
wet moet voorbereiden. Al wordt het steeds meer de 
vraag of er nog wel zo'n verklaring komt. 

IEDEREEN in Vlaanderen wil 
dat het onderwijs, dat nog 
steeds een unitaire kwestie is 

(met vele nadelige gevolgen voor 
Vlaanderen), gefederalizeerd 
wordt. Zodat de beide voll<sge-
meenschappen eindelijk zelf hun 
onderwijsbeleid kunnen bepalen. 
Wat reeds lang het geval is in alle 
andere, weliswaar zindelijk geor
ganiseerde federale staten. 

Sinds haar ontstaan ijvert de 
Volksunie voor deze oplossing en 
langzaam, té langzaam, volgden 
de overige politieke families. Nu 
heet het dat alle Vlaamse partijen 
voorstander zijn van deze federa-
lizering. In interviews en vanop 
spreekgestoelten verkondigden 
Vlaamse ministers-in-funktie her
haaldelijk dat dit voor hen een pri
oriteit is. 

Opdat het onderwijsbeleid echt 
aan de gemeenschappen zou kun
nen toegewezen worden moet het 
huidige parlement de intentie daar
toe laten blijken en begin septem
ber een verklaring tot herziening 
van de grondwet goedkeuren. Het 
befaamde artikel 59bis moet dus 

op die lijst prijken. De Waalse 
kristendemokraten(PSC) lieten we
ten zich met man en macht te zul
len verzetten, tenzij zij waterdich
te, kwasi on realiseerbare waarbor
gen krijgen over de ,,onderwijs
vrijheid", en vooral over de centen. 

Sinds enige tijd cirkuleren aller
lei plannen om dit veto van de PSC 
te ontwijken, en de demokratische 
meerderheid te geven wat zij 
wenst. Vanuit Zuid-Frankrijk werd 
zelfs bericht dat meester-tovernaar 
Martens andermaal een konijn uit 
zijn hoed zou tevoorschijn halen. 
Maar ook dit scenario schijnt bij 
voorbaat reeds onuitvoerbaar. Om
dat de andere franstalige rege
ringspartij, de PRL, niet gehaast 
schijnt medewerking te verlenen. 

De CVP- en PW-partijstrategen 
gooien het bijgevolg over een an
dere boeg. Om hun eigen, jaren
lange lafheid te verbergen wordt al
le schuld op de Waalse rug gela
den. Met het foefje van: ,,Wij willen 
wel, maar 't is de fout van de ande
ren" hopen zij de kiezer te kunnen 
doen geloven dat aan hen geen 
vaandfilvlucht kan worden verwe

ten. Dit is uiteraard nonsens. De 
CVP en PVV hebben van die voor 
Vlaanderen onontbeerlijke onder
wijsfederalizering nooit een echt 
punt gemaakt, evenmin als van an
dere Vlaamse eisen. Indien zij dit 
wel hadden gedaan, dan was die 
zaak al lang geregeld. Bovendien 
kunnen de CVP en PVV, bij een 
eventueel ontslag van de PSC-
ministers, onmiddellijk de pariteit in 
de regering herstellen door een 
aantal Vlaamse excellenties van 
hun ministerportefeuille te onthef
fen. 

Vooral de CVP is echter als de 
pest voor een kommunautair tema 
tijdens de komende kiesstrijd, om
dat de burger zich dan nog wel 
eens alle andere Vlaamse verne
deringen van de voorbije vier jaar 
zou kunnen herinneren. Gelukkig 
kan deze partij rekenen op de 
steun van een grote schare vrien
delijke persjongens en vele 
propaganda-miljoenen om de my-
te van het zogeheten ,,herstelbe
leid" toch nog te helpen verkopen. 
Of de Vlamingen dit sprookje tot 
zondagochtend 13 oktober zullen 
blijven geloven is dan weer een an
dere vraag. (pvdd) 

13 oktober 
Loos bizir 4.-•4f^>^ 
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... en W I J 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn. 

Naamloze brieven gaan de scheur

mand in. evenals scheld- en smaadbrie-

ven. De andere publiceren wij, naarge

lang er plaats beschikbaar is. Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen. 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 

is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

B E S C H E I D E N H E I D 

Onder de titel „Recht op antwoord" 
schrijft de burgemeester van Peer Theo 
Kelchtermans in een zuur-zoete stijl 
welk wangedrocht de gemeentebedien
de Vandijck wel is door voortdurend kri
tiek op het bestuur van de gemeente uit 
te oefenen. Dan past men onmiddellijk 
de tuchtstraffen toe. 

De heer Kelchtermans moge van mij 
weten dat hij een kleinzielig man is wan
neer hij, zelfs van een gemeentebe
diende, geen kritiek op een bestuur wil 
hebben. Ik wil hem dan nog niet de 
woorden van Kamiel Huysmans voor de 
voeten gooien, die zei dat, wanneer er 
kritiek dient uitgeoefend te worden, 
men moet spreken. Ikzou hem toestan
den uit het Limburgse kunnen aanha
len waarbij mensen die niet van de CVP 
zijn voortdurend achtervolgd worden, 
tot in de provincie toe, en toestanden 
die onder een CVP-bestuur goedge
keurd en geduld plots bij en verande
ring van het bestuur door de provincie 
afgekeurd worden waarop dan sancties 
vallen. 

Een beetje meer bescheidenheid zou 
de heer Kelchtermans wel passen. 

R. Vandezande, Leuven. 

KANDIDAAT 
Indien u mij vraag 2 van de rubriek 

Kandidaat zou stellen — met name wat 
ik zou doen indien ik met VU-
parlementairen (of anderen), in de na
bijheid van het parlement op restaurant 
zou gaan — zou ik hen beleefd verzoe
ken Nederlands te spreken. Dit is mo
menteel — helaas — zelfs voor sommi
ge VU-parlementariérs niet zo evident. 

— K.U. rDendermonde 

VLAAMSE ARDENNEN 

Met veel belangstelling lazen wij het 
vraaggesprek op 11 juli II.,,Vlaanderen 
is een prachtig boeketje voor toeristen" 
met Karel De Meulemeester. 

Wat minister DeCroo betreft: „doen 
wat moet" is niet op hem toepasselijk 
wat betreft het toerisme in de Vlaamse 
Ardennen. 

Onze ,,nationale" minister is gekant 
tegen de toeristische valorizatie van de 
Vlaamse Ardennen en vooral wat be
treft de Zwalmstreek. Dat heeft de mi
nister, die praktisch aan de boorden 
van... de Zwalm woont, herhaaldelijk 
gezegd en geschreven. En wij die dach

ten dat de PVV vooral de Middenstand, 
waaronder de Horeca te rangschikken 
is, steunde. 

En toch is het toerisme in de Vlaam
se Ardennen, de mooiste streek uit 
Vlaanderen, niette stuiten. Ook niet als 
, ,onze" Herman blijft tegenwer

ken.EM.D.B., Zwalm 

PASTOOR 
VELTMANSBOEK 

In de rand van een lijvig Veltmans-
boek, stelde ik een uitgebreide stam
boom van de Veltmansfamilie op. 
Graag zou ik daarom in kontakt treden 
met afstammelingen of verwanten die 
inlichtingen bezitten over: Helena Ma
ria Elisabeth Veltmans, halfzuster van 
de pastoor, geboren te Opitter op 6 no
vember 1842 en op 19 november 1882 
gehuwd met Piet Jan Mockers; Anna 
Maria Helena Veltmans, zuster van on
ze pastoor, geboren te Opitter op 15 fe
bruari 1852 en gestorven te Bree op 16 
maart 1886, gehuwd in 1874 met Jan 
Willem Hendrix (Bree 18-6-1846 -
18-9-1902). Antwoorden aan: Jos Gou
verneur, Plein 8 te 3700 Tongeren, tel. 
012-23.81.17. 

HEINRICH BOLL 

Of, zoals u schrijft, dat Heinrich Böll 
één van de grootste schrijvers van de
ze eeuw was kan ik niet beoordelen. 

Dat hij de huik naar de wind wist te 
hangen is wel een feit. HB heeft handig 
ingespeeld op de links-negativistische 
stroming bij de opiniemakers die de 
Duitsers alLéén (en de nationaal
socialisten in het biezonder) de schuld 
geeft voor alle vroeger, hedendaags en 
toekomstig kwaad. 

Wie het waagt te wijzen op de misda
den van de anderen wordt verdacht ge
maakt met etiketten als,,rechts",,,neo
naz i " , ,,revanchist" of iets dergelijks. 

Ik kan me niet voorstellen dat een 
,,rechts" schrijver met evenveel talent 
als HB evenveel lovende publiciteit zou 
hebben gekregen. Hoe weten we dan 
wie een groot schrijver is en wie niet? 

P.D.M., Aartselaar 

Schaarbeek, Molenbeek, enz.? Hoe 
kon het dat honderden politieagenten 
uit de andere 18 Brusselse gemeenten 
het eerder gemakkelijk hadden, terwijl 
hier ambtgenoten uit Brussel-stad niet 
goed wisten waar gaan en waar staan ? 
Martens 1,11, l i l , IV en V waren prutsers 
ook op het gebied van,,institutionele 
hervormingen". Dit verwondert me niet, 
want ook op alle andere gebieden wa
ren ze niet beter. Zie bv. maar de schan
de met Happart, die ongestraft alles 
mag doen, terwijl die grote CVP knikt, 
buigt en slaapt. 

J.E.T., V i lvoorde. 

ERBARMELIJK 

Erbarmelijk was de vertoning, waar
bij een rijkswachtgeneraal zijn onder
geschikte beladen heeft met alle zon
den rond het Heizeldrama. Buiten de 
wildheid der woeste supporters waren 
het zonder enige twijfel de organizato-
ren van de wedstrijd, die zwaar gefaald 
hebben. 

De volgende schuldige is niet zo zeer 
de rijkswachtofficier, die samen met zijn 
assistenten, zo door zijn verheven chef 
werd uitgekafferd. Die derde schuldige 
was burgemeester Brouhon van 
Brussel. 

Reeds urerrvoor de wedstrijd begon, 
was er in zijn stad zo weinig te zien van 
zijn ordehandhavers dat de meest wan
smakelijke dingen konden gebeuren. 
En dan kom ik weer tot de vaststelling 
dat Brussel een achterlijke stad is, om
dat men er zich vastklampt aan... 19 
burgemeesters, 19 gemeentesekreta-
rissen. enz... 

,,Reist de wereld rond, hoort en ziet" 
zouden we kunnen zingen, zoals in het 
lied van Benoit, en dan besluiten ,,zot
ter is er niet" bij de verwijzing naar de 
manier waarop in Groot-Brussel ge
prutst, geblunderd en verkwist wordt. 
Op wat trekt het bv. dat de inwoners 
van Oudergem, de Woluwe's, Bosvoor
de in weelderige parken wonen en min
der belastingen en veel minder hinder 
hebben dan onze mensen in Sint-Joost, 
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lepel & vork... 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-269.70.45 

Kom eens bij ons! 

Dortmnnder Thier-Bni-Iioveii 
Tervuursev. 60, Leuven. • 016-22.86.72. 
Kon. Astridl 85, Kontich. • 03.467.30.32. 
Brugse Baan 1, Hulst». • 056-71.15.36. 
Nieuw Bru^str. 28, Brussel • 02-218.74.89. 

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor 
feesten, banketten e.a. Duitse speciali
teiten Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel. 
goed en goedkoop eten. 

R E S T A U R A N T 

I Hoek 
W o l v e n g r a c h t 
en 

FAMILIE DEHEHTOGM FAUT LeopoWst raa t 

Tel. 217.91.53 

W a a r V l a m i n g e n 

t h u i s z i j n _ 
in 't h a r t j e v a n B r u s s e l 

R E S T A U R A N T 

K A P E L L E K E S H O E F 

Kapelstraat t 
Tongerlo-Weslerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

K O F F I E B R A N D E R I J 

S A N O 

E m i e l W i t m a n s s t r a a t 3 6 

S c h a a r b e e k 

Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis i 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-6757.12 

Het ̂ alinöW^ 
S e d e r t 1 9 1 0 

J A N P A U W E L S - D E B R A U W E R 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel. 052-42 32 46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

CAPE 
WINE 

TAVERN 

D i e Jf V 
Wynkroeg 

^ 

KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van 19u tot middernacht 

ZATERDAG vanaf tui 
ZONDAG 

van l l u 13u / ISu. 19u. 

WOENSDAG GESLOTEN 

Galerij "Ut! GAEPAhRT' 

MOLENSTRAAT 45 9300 AALST 053-78 36 95 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 
S P E C I A L I T E I T : G E L E G E N H E I D S G E B A K 

B e r g e n s e s t e e n w e g 1 1 2 3 
1 0 7 0 A n d e r l e c h t 

B a n k e t b a k k e r i j 

De familiezaak met traditie (adv. 23J 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 Dr. Van De Perrelel 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel. 053-21 35.33 Tel. 03-236.56.54 
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Anciaux: 

reklamespot 

„Mededeling"... 
De vakantie was kort voor ons, 

maar ook voor partijvoorzitter Vic 
Anciaux. Tijdens de voorbije drie 
weken bleef hij de politieke evolu
tie van nabij volgen. 

Net na de afsluiting van ons va-
kantienummer werd televisiekij
kend Vlaanderen geteisterd door 
een zomerse „regeringsmedede
ling" van premier Martens. Vic An
ciaux reageerde onmiddellijk en 
schreef een brief van de voorzitter 
van de raad van bestuur van de 
BRT: „Met verbazing en groeien
de verontwaardiging zag ik woens
dagavond 31-7-'85 na het TV-
nieuws de zogenaamde rege
ringsmededeling". 

In deze uitzending heeft de rege
ring de haar wettelijk toegestane 
tijd inderdaad te baat genomen 
voor zuiver elektorale propaganda. 
De „mededeling" was niets anders 
dan een dure reklamespot ten 
voordele van de eerste minister en 
de regeringspartijen, en dit op 
kosten van de gemeenschap. De 
VU-president stelt terecht dat de 
regering misbruik heeft gemaakt 
van haar macht. 

Vic Anciaux vraagt aan de BRT-
voorzitterde raad van bestuur drin
gend bijeen te roepen, teneinde 
een onderzoek in te stellen en de 
nodige maatregelen te nemen om 
in de pre-elektorale en verkie
zingsperiode de rechten van de op
positie te vrijwaren. ,,Konkreet 
wens ik bovendien dat aan de Volk
sunie dezelfde uitzendingstijd, op 
hetzelfde tijdstip, zou toegekend 
worden, teneinde de éénzijdige in
formatie (?) van de regering te kun
nen aanvullen", besluit Anciaux. 

Afwachten welk gevolg hieraan 
zal gegeven worden... 

M^ 
deralizering van alles wat met land
bouw te maken heeft staat de Eu
ropese integratie geenszins in de 
weg. Een opdeling van de land
bouw volgens de grenzen van de 
regio's is heel wat minder ,,land-
bouwekonomische nonsens" dan 
de huidige opdeling volgens de 
toevallige staatsgrenzen. 

Een federalizering van de land
bouw zou bovendien de Vlaamse 
landbouwers ten goede komen, ge
zien de sterke struktuurverschillen 
in de Vlaamse en Waalse land-
bouwsektor. Vlaanderen en Wallo-
ni'e moeten dan wel rechtstreeks 
hun stem kunnen laten weerklin
ken op het Europese forum, om al
dus een maksimale belangenver
zorging te verwezenlijken. 

Hoe noodzakelijk dit wel is, blijkt 
volgens de Volksunie onder meer 
uit het pas afgesloten staalakkoord 
tussen Europa en de Verenigde 
Staten. Dit akkoord bevoordeligt in 
een belangrijke mate het Waalse 
Cockerill-Sambre, terwijl aan de 
belangen van Sidmar zware scha
de werd toegebracht. Nochtans is 
juist Sidmar vooral aangewezen op 
de uitvoer naar niet-Europese lan
den, waarbij het gaat om hoog
technologische produkten die van 
enorm belang zijn voor de toe
komst van het bedrijf. 

Of het oude verhaal van de twee 
maten en twee gewichten... 

Kabeldekreet 
In juni luidde de oppositie in de 

Vlaamse Raad, waaronder de 
Volksunie, de alarmbel tegen het 
ontwerp van kabeldekreet van mi
nister Poma, omwille van de Inge-

DEZE 
\NEEK DiT^ 

Voor mij althans was het een 
korte vakantie. Tien dagen 
verbleven we in Noord-
Nederland. Friesland met de 
Wadden-eilanden heeft heel wat 
te bieden. Een vrijheidslievend 
volk, met eigen taal en grote zin 
voor onafhankelijkheid. Een 
vlakke streek, weelderig 
doorkruist met talloze stromen 
en kanalen. Het terpenland met 
zijn typische kop-hals-
lijfboerderijen en beminnelijke 
stadjes. 

Nadien bezochten we de 
uitgestrekte Hoge VeJuwe. We 
fietsten op zijn Hollands 
doorheen de heide en bossen. 
Wie van de stilte houdt en 
genoeg tijd heeft, kan er de 
rijkdom van de natuur 
ontdekken. De bewust 
beschermde fauna en flora 
gedijen er nog in hun wilde 
pracht. 

De Belgen-moppen over de 
Hollanders en het bevreemdend 
beeld dat ons vanuit Amsterdam 
overkomt, hebben de 
vierhonderd jaar scheiding 
tussen de Noordelijke en de 
Zuidelijke provincies van de 
Nederlanden in grote mate 
verscherpt. Ten onrechte. Het is 
niet waar dat er totaal twee 
verschillende volkeren zijn 
gegroeid. De Vlamingen die 

bereid zijn, positief en met 
vriendenogen, het Noorden te 
bekijken, ervaren onbewust 
dezelfde stam. Ook omgekeerd 
moet dit het geval zijn. 

De strijd van de Nederlanders 
tegen de zee wordt door heel de 
wereld geprezen. Het Flevoland 
en de Deltawerken zijn 
wonderen van het menselijk 
genie. Die arbheidskracht en 
kreativiteit gelijken op de onze. 
Aan deze grootheid en aan de 
kulturele en ekonomische bloei 
van het Noorden hebben veel 
uitgeweken Zuiderse Vlamingen 
of hun nakomelingen 
meegewerkt. De periode van de 
Vlaamse achterstand is 
daarenboven helemaal voorbij. 
Het Zuiden en het Noorden van 
de Nederlanden staan thans op 
eenzelfde peil. Gedaan met de 
Vlaamse minderwaardigheid. De 
tijd is rijp voor de daadwerkelijke 
integratie. 

Deze komt echter niet vanzelf. 
Vele hinderpalen moeten eerst 
uit de weg geruimd. Ik ben Remi 
Piryns dankbaar voor zijn 
brochure ,,Nederlandse 
integratie tussen droom en 
daad". Daarin schetst hij niet 
alleen de geschiedenis, maar 
bewijst hij ook dat het kan. Als 
het roer resoluut wordt 
ongegooid. En dit is dan ook 

dringend nodig. Niet alleen 
omwille van de kulturele 
eigenheid van de Nederlandse 
stam, maar evenzeer omwille 
van de sociaal-ekonomische 
toekomst zowel van ons dierbaar 
Vlaanderen als van de Noord-
Nederlandse provincies. 

Het is onze taak de bestaande 
instrumenten van integratie te 
stimuleren: de kulturele 
verdragen, de Taalunie, de 
Benelux. Zij bleven al te lang op 
een laag pitje. 

Niemand zal ontkennen dat 
ook de mentaliteit bij de 
Vlamingen moet wijzigen. Wij 
mogen geen navelstaarders zijn. 
Bredere perspektieven moeten 
voor ons volk geopend worden. 
En deze zijn gelegen in het 
Algemeen Nederlands en 
Europees verband. Bovendien 
komt deze ruimere honzon des 
te dichter bij ons, naargelang 
Vlaanderen op eigen vleugels 
vliegt. Ook in dit opzicht is onze 
Vlaams-nationale strijd zinvol. 
Ook daarover gaat het op 13 
oktober. 

Vic ANCIAUX 

yüENSEN 
HET NIEUWS 

Vorig weekeinde werd de „ Val van Antwerpen" herdacht, nu vierhonderd 
jaar geleden. Mede door de erbarmelijke weersomstandigheden hing er 
een sombere sfeer over de stad, maar ook de sober opgezette plechtig
heid miste eigenlijk allure. Deze knappe tekening uit 1584 toont de zg. 
Brug van Farnese, de magistrale Spaanse strateeg, (foto: stad Ant

werpen) 

...en landbouw 
Enkele dagen later haalde het 

VU-partijbestuur uit naar CVP-
staattssekretaris De keersmaeker 
die verklaard had dat landbouw 
een nationale materie moet blijven, 
inzonderheid omwille van de voor
tschrijdende Europese integratie. 

Dergelijke stelling is idioot. De fe-

bouwde ideologische diskrimina-
tie. 

Vorige week heeft ook de Raad 
van State een vernietigend advies 
uitgebracht over dit ontwerp. Het 
opperste rechtskollege van ons 
land IS eveneens van oordeel dat 
dit CVP-PVV-ontwerp een aanflui
ting betekent van de ideologische 
en filosofische rechten. 

Vooral de Volksunie werd door 
de regeringspartijen en de daar
mee samenhangende, ,,welden
kende" pers geviseerd omdat zij 
mee de alarmbel luidde. Sommige 
kommentatoren zagen hier een 
,,bewijs" in van ,,het meeheulen 
met de SP". Verrassend genoeg 
zwijgen deze betweters nu. Zij kun
nen immers bezwaarlijk ook de 
Raad van State als ,,linkselaars" 
bestempelen... 

Coens' 
propaganda 

In mei verscheen de brochure 
, ,Werk maken van Onderwijs'', uit-

'gegeven door het onderwijsmi-
nisterie. Deze keurige uitgave telt 
220 pagina's, is tweekleurig en 
werd rijkelijk ge'illustreerd met een 
30-tal kartoons en 45 foto's, waa
rop 20 keer Dani'el Coens te her
kennen valt. Ook na lezing van de 
teksten is duidelijk dat het hier een 
zeer dure, erg subjektieve en bove
nal elektorale zaak betreft. VU-
kamerlid Luk Vanhorenbeek stelde 
hierover enkele direkte vragen aan 
Coens. 

De onderwijsminister geeft een 
ontwijkend antwoord.Toch verne
men wij dat dit lijvige dokument op 
10 000 exemplaren werd gedrukt 

aan 120 fr. per stuk. De totale kost
prijs bedraagt dus 1,2 miljoen 
frank. 9 000 exemplaren werden 
gratis uitgedeeld. Reken ook de 
verzendingskosten voor ruim 8 000 
,,gelukkigen" (nog eens een half 
miljoen frank) en men komt tot een 
grapje van om en bij het anderhalf 
miljoen frank! 

Deze 1 500 000 frank werden -
wat dacht U - betaald door de be
lastingbetaler. Of hoe men als on-
denwijsminister zijn verkiezingspro
paganda laat betalen op de rug van 
de brave burger... 

Van In 
lïi>* antwoordt 

Dure campagne 

Enkele weken geleden ver
scheen in dit blad een lezersbrief 
van SP-voorzitter Van Miert. Deze 
pikte het niet dat VU-senator Gui-
do Van In tijdens het debat over de 
fiskale wet, overigens in vragende 
vorm, cijfers had aangehaald no

pens de socialistische verkiezings-
kampagne. Daarbij viel het bedrag 
van 70 miljoen frank ter financie
ring van 20 m2-borden. 

De Brugse senator heeft Van 
Miert nu op zijn beurt van antwoord 
gediend. Van In wijst erop dat de 
SP-senaatsfraktie - aan wie de 
vraag was gericht - elke reaktie 
schuldig bleef tijdens het debat 
zelf. Daarnaast, aldus Van In, werd 
bedoelde vraagstelling uitgelokt 
door de bespreking van het zgn. 
amendement Gijs waarbij een vzw 
door een politieke partij opgericht, 
mag begiftigd worden met som
men die als bedrijfsuitgave in reke
ning kunnen gebracht. ,,Van
zelfsprekend stelde zich hier de 
vraag naar het min of meer groot 
opportunisme van giften aan poli
tieke partijen, die door hun struk-
tuur en hun herhaalde regerings
deelname een hoogst diskutabele 
voorkeur zullen wegdragen...". 

Guido Van In herinnert er ook 
aan dat het huren en beplakken 
van grote publiciteitsborden onder
deel uitmaakt van een totaal
strategie. ,,ln dit verband mogen 
we verwijzen naar de gegevens 
die, voor verschillende parlements
verkiezingen, onder toezicht van 
prof. W. Dewachter werden sa
mengebracht. Uit deze cijfers blijkt 
dat, wat de SP-voorzitter krankzin
nig noemt, helaas maar al te ge
makkelijk de realiteit benadert." 

Tot besluit verwijst de VU-
senator naar de aankondiging van 
de CVP om zich, o.m. door middel 
van 1000 zeer grote panelen, te 
verzetten tegen elke ommekeer. 
,,Dan moet elke burger weten dat 
achter de huurprijs en/of oprichting 
van bedoelde panelen, een rader
werk verborgen zit dat niet door en
kele miljoenen in beweging wordt 
gebracht." 
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Vrijdag 30 augustus vanaf 14 u. en zaterdag 31 augustus vanaf 9 u. 

telkens doorlopend tot 21 u. en later in de Kranidioeve te Bonheiden 

Tentoonstelling 

VU-propagandamateriaal 
verkiezingen 

De Volksunie zit in de startblof<l<en. Nationaal staat 
alles in gereedheid voor een krachtige, stevige en vol
doende verkiezingscampagne. 

U kan er kennis mee maken op vrijdag 30 augustus 
of zaterdag 31 augustus. U moet er kennis mee maken 
indien u mandataris of kandidaat bent, indien uzich be
zighoudt met de propaganda van uw afdeling en/of uw 
arrondissement. 

Op die laatste twee dagen van 
de augustusmaand pakt de 
partij uit met een nieuwe for

mule een tentoonstelling van het 
propagandamateriaal 

Heel wat propagandamateriaal 
zal er reeds te bezichtigen zijn. Af
fiches vers van de pers Een spe
ciaal boekje „Vlaanderen in vogel
vlucht" voor uw huisbezoeken 
Enz 

Ook zullen u vele voorbeelden 
getoond worden van staande en rij
dende affichage, gaande van 2 m2 
tot 20 m2 Voor de kandidaten zal 
er een permanente fotoséance zijn, 
terwijl partij-verantwoordelijken en 
vakmensen u graag advies zullen 
verstrekken over de eigen arron-
dissementele en/of persoonlijke 
campagne Zelfs tips voor het ste
vig aanplakken van affiches wor
den versterkt I 

Enige sfeer 
De prachtig gerestaureerde 

Krankhoeve te Bonheiden en de 

groep „Zakdoek" zorgen voor een 
enige sfeer De afdeling 
Bonheiden-Rijmenam zorgt van 
haar kant voor de „innerlijke" 
mens. 

Kortom, een bezoek aan onze 
tentoonstelling staat borg voor een 
fijne gezinsuitstap 

Wie nog met vakantie is of een 
dag vrij heeft, komt daarom best 
vrijdagnamiddag, vanaf 14 u., 
even langs. 

De Krankhoeve bevindt zich m 
de Grote Doelstraat nr 1 te Bonhei
den Bonheiden ligt nabij Meche-
len Vanaf het kerkplein van Bon
heiden IS bewegwijzering voorzien. 

Agenda! 
vu-treffen te Bonheiden 
Vrijdag 30 en zaterdag 31 

Noteer alvast in uw agenda VU-
Verkiezingskongres op zondag 
22 september 1985 in ,,de Singel" 
te Antwerpen 

Uw beeld in de straat 
Op de tentoonstelling worden heel wat tips en raad

gevingen verstrekt over de rijdende affichage en de 
speciale tijdelijke 2 m2-borden die op zoveel mogelijk 
plaatsen, bij zoveel mogelijk leden en sympatisanten 
worden aangebracht. 

OMWILLE van de enorme 
propagandistische impakt 
van de rijdende affichage 

gaat het Algemeen Sekretariaat 
hier een stap verder Tegen kost
prijs levert het u een stevige en af

gewerkte opbouw voor de bevesti
ging van twee 2 m2-affiches op het 
dak van uw personenwagen 

Voor een bedrag van 3 500 fr 
ontvangt u een bagagerek, pas
send op iedere wagen, twee hou
ten panelen van 2 m2 en de be
vestiging van deze panelen op het 

bagagerek De houten panelen zijn 
afgeschermd tegen de regen, met 
geschilderde boord en aan mekaar 
bevestigd bij middel van een piano-
scharnier (aldus vergt het opber
gen van de opbouw nauwelijks eni
ge ruimte) 

Tijdens de tentoonstelling kan de 
bestelde opbouw afgehaald wor
den Bagagerek en stelling worden 
op het dak van uw wagen be
vestigd Gratis beplakt met twee 
2 m2-affiches. 

Voor 3 500 fr hebt u het straat
beeld van de Volksunie of van 
uzelf, als kandidaat, in een belan
grijke mate versterkt i 

•=K-
Ik, ondergetekende (naam, voornaam en adres) 

bestel hierbij 
personenwagens 

Het verschuldigde bedrag van 

zal ik voldoen door 

eksemplaren van de 2 m2-opbouw voor 

X 3 500 fr 

D Overschrijving op rekening 435-0259601-12 van Volksunie, 
Barnkadenplem 12, 1000 Brussel met vermelding ,,Rijdende 
affichage" 

D Betaling bij de afhaling tijdens de tentoonstelling van 30-31 
augustus a s te Bonheiden 

Handtekening, 

Gelieve zo snel mogelijk terug te zenden aan: Algemeen Se
kretariaat Volksunie, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel. 
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Beknopt overzicht van 4 jaar Martens V 

Waarom wij Martens V 
bestreden 

t 

Na de verkiezingen van 8 november 1981 l<wam er een koalitie tot stand van libe
ralen en kristen-demokraten. Op 18 december 1981 verscheen de regering Martens 
V voor het parlement met een regeringsverklaring bestaande uit vijf hoofdstukken: 

1. het herstel van de kompetiviteit in de ondernemingen, 
2. de bevordering van de tewerkstelling, 
3. de sanering van de overheidsfinanciën, 
4. de vrijwaring van de sociale zekerheid, 
5. de hervorming van de staat en de herwaardering van de instellingen. 

Alhoewel de regering slechts een kleine meerderheid had kreeg zij vlot het ver
trouwen in Kamer en Senaat en kon begin 1982 aan de slag. 

1982: 
Volmachten, 
devaluatie, 
verkiezingen 

ET eerste werk van de rege
ring Martens V was het ver
zoek aan het parlement om 

biezondere machten tot eind '82. 
De regering motiveerde het ver
zoek door te wijzen op de noodza
kelijke snelle ingrepen voor het rea
liseren van het herstel van de 
konkurrentiekracht van de onder
nemingen en het saneren van de 
overheidsfinanciën. 

Zowel de VU als de SP bestreden 
de volmachten door te verwijzen 
naar het snel en degelijk werk van 
het verleden. Ook binnen de meer
derheidspartijen was niet lederen 
onverdeeld gelukkig en vooral de 
ACV-parlementsleden toonden zich 
aanvankelijk weigerachtig. Ze gin
gen echter door de knieën, het zou 
de eerste toegeving worden in een 
lange rij ! 

Matigen... 
Spoedig bleek dat de volmach

ten bedoeld waren voor de voorbe
reiding en doorvoering van de de
valuatie. Alhoewel de nationale 
bank zich steeds had verzet tegen 
een mogelijk devaluatie werd op 21 
februan 1982 door de ministers van 
financièn van de EMS-partners een 
kompromis bereikt, waarbij de Bel
gische munt met 8,5 % devalueer
de ten overstaan van de andere 
munten (de Belgische regering had 
10 -12 % gevraagd). Alleen Dene
marken deed mee met een be
scheiden devaluatie van 3 %. De 
begeleidende maatregelen die de 
regering bij volmacht uitvaardigde 
bevatten de eerste in een lange 
reeks inleveringen, namelijk de be
perking van de indexering van de 
lonen: een matiging van 3 %. De 
gevreesde sociale beroering bleef 
uit, iedereen aanvaardde de deva
luatie moedeloos. 

...en falen 
1982 was tevens het jaar van 

pijnlijke falingen en bedrijfmoeilijk-
heden in Vlaanderen. Het totaal 

aantal faillisementen steeg tot 
4.230, waarvan 46,2 % in Vlaande
ren, 30,3 % in Wallonië en 25,5 % 
in Brussel. Denken we maar aan 
Cockerill-Yards, Fabelta, Nobels-
Peelman, Boomse Metaalwerken, 
enz... Het werd ook duidelijk dat 
Cockerill-Sambre onmogelijk zou 
kunnen overleven tenzij giganti
sche staatstussenkomsten... Maar 
dat is een verhaal apart. 

Op 10 oktober 1982 waren er ge-
meenteraadsverkiezingen, ze 
brachten verlies voor de CVP en 
het doorbreken van talrijke absolu
te meerderheden. De Volksunie 
kwam in 80 gemeenten in de nieu
we bestuursmeerderheid, een ab
soluut rekord. 

Na de gemeenteraadsverkiezin
gen zouden de passies vooral los
breken rond de voordracht van 
bendeleider José Happart als bur
gemeester van Voeren. 

Eind 82 ontstond eveneens so
ciale beroering met o.m. de 
dinsdag-stakingen rond de inleve-
ringsvoorstellen van de regering. 
De zogenaamde 5/3/3 maatrege
len, waarbij 5 % werktijdverkoring 
zou gekompenseerd worden door 
3 % inlevering en 3 % nieuwe aan
wervingen. De regering kon hier
over geen akkoord bekomen met 
de sociale partners. 

Gigantische 
schulden 

Inzake de overheidsfinanciën 
was 1982 een slecht jaar voor de 
regering. In haar begrotings
voorstellen had zij een tekort voor
opgesteld van 424 miljard. Het 
werd uiteindelijk een tekort van 508 
miljard. Het was voor iedereen dui
delijk dat de doelstellingen voor
gesteld in de regeringsverklaring 
op verre na met werden bereikt. 

1983: Happart, 
volmachten, 
Cockerill-
Sambre 

Begin 1983 ontstond er een 
oververhit klimaat rond de Voer
kwestie. De regeringsvoorstellen 
rond de overheveling van de 
Voerstreek naar Brabant werden in 
Vlaanderen weggehoond. Ook de 
Vlaamse meerderheidspartijen 
wensten de regering, na enige twij
fel en vooral onder druk van de 
Volksunie, in deze dwaasheid niet 
te volgen. 

Een nieuw regeringsvoorstel, 
waarbij Happart pas vanaf 1.1 .'84 
burgemeester zou worden — na
dat hij aan minister Nothomb zou 
beloofd hebben nederlands te le
ren — werd door de Vlaamse rege
ringspartijen wel geslikt. Er volg
den veel lioogdravende verklarin
gen van de CVP over een snelle 
afhandeling van de klachten, het 
geloof in de rechtstaat, maar tot op 
vandaag, bijna 3 jaar na de ge
meenteraadsverkiezingen, IS er 
nog steeds geen definitieve uit
spraak van de Raad van State over 
de verschillende klachten tegen 
Happart. En laten de Vlaamse re
geringspartijen toe dat een deze 
vervaarlijke onverlaat de Vlaamse 
Voerenaars mag terrorizeren. 

Nutteloze vliegtuigen 
Niet alleen boven het Waalse 

staalbedrijf Cockerill-Sambre dre
ven donkere onweerswolken sa
men, maar ook boven FN en de 
Waalse vliegtuigfabrieken. Daar
om werd op 9 februari 83 princi
pieel beslist de militaire aankopen 
te globaliseren en te spreiden over 
verschillende jaren. De betwisting 
rond de militaire aankopen en de 
kompensaties zouden blijven du
ren en het touwtrekken rond elke 
beslissing kreeg telkens het uit
zichtvan een droeve komedie. De 
F-16 gevechtsvliegtuigen werden 
toch besteld (ondanks het negatief 
advies van de militairen zelf), de 
houwitzers, legerjeeps, vrachtwa
gens, bussen en zendmateriaal 
zouden later volgen. Over de heli
kopters werd nog geen definitieve 
beslissing getroffen. 

Wonderboy Gandois 
In maart 1983 kwam er een 

eerste aanvullende regeringsver
klaring die vooral tot doel had nieu
we volmachten te krijgen. Derege-
nng was immers onzeker over haar 
meerderheid omwille van de na
kende sociale verkiezingen en ver
geten we met dat de CVP-er Van 

18 december 1981: de regering Martens V treedt aan. Een aaneenschakeling van Vlaamse nederlagen! 

Martens V: 
een trieste 

balans. 

den Brande begin 1983 het wets-, 
voorstel tot regionalisering van de 
nationale sektoren opnieuw had in
gediend. 

Na enig tegenstribbelen in het 
parlement kreeg de regering zijn 
nieuwe volmachten. 

Ondertussen had de regering de 
Franse industrieel Gandois op
dracht gegeven een studie te ma
ken over Cockerill-Sambre. Zijn 
vernietigend rapport werd bekend 
in mei 1983. Gandois stelde letter
lijk dat C-S het slechtst presteren
de staatsbedrijf van Europa was. 
Zijn herstruktureringsvoorstel voor
zag o.m. in de afvloeiing van 8000 
personeelsleden, de sluiting van 
verschillende bedrijfsonderdelen, 
waaronder Valfil, en voor 66 miljard 
extra middelen bovenop alle vori
ge staalplannen plus nog eens 12 
miljard voor de sociale begeleiden
de maatregelen. Op 21 juni kwam 
er een verklaring van het kabinet 
over de nationale sektoren, de zo
genaamde gewestelijke aanreken-
baarheid in de bijkomende midde
len en de schulden uit het verleden. 

Van den Blusse 
Van den Brande trok zijn wets

voorstel m (wat hem de spotnaam 
Van den Blusse opleverde) en op 
26 juli 1983 pakte de regering uit 
met haar staalakkoord. Maar ook 
dat is een verhaal apart. 

Door de aanslepende onderhan
delingen over het staalakkoord 
werd de begroting '84 in zeven 
haasten klaargestoomd en voor
gesteld begin augustus 83. De aan
gekondigde regeringsmaatregelen 
bij deze begroting omvatten op
nieuw een hele reeks inleveringen 
en zogezegde besparingen, waar
onder de loonmaatregelen voor het 
overheidspersoneel. Dit gaf aanlei
ding tot de september-stakingen 
zodat de regering moest inbinden. 

De rest van het jaar bleef het 
staaldossier voortdurend in de ak-
tualiteit, evenals de begroting '84 
en de financiewet. In november 
zorgde het debat over de installa
tie van kernwapens in het parle
ment nog voor enige spanning. 

En ondanks alle Vlaams protest 
legde Happart op 30/12/'83 de eed 
af als burgemeester van Voeren. 

De overheidsfinanciën bleven 
ook in '83 ongunstig evolueren. Het 
vooropgesteld begrotingstekort 
voor 1983 van 424 miljard liep op 
tot 524 miljard. De aflossingen en 
terugbetalingen stegen met nage-
noep 50 miljard- 158 miljard in 
1982 tegenover 203 miljard in 
1983. Het was voor iedereen duide
lijk geworden dat de regeringspo-
litiek mislukt was en de spanningen 
werden dan ook voelbaar. 

André Geens, 
lid van het partijbestuur 

Volgende week 
1984: 

het jaar van Happart 
en Cockerill-Sambre 
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Botha belooft, 
maar erg vaag 

Een week na de als ,,historisch" aangel<oncligde 
toespraal< van president Pieter Botha zinderen de reak-
ties nog na in de hoofdsteden overal ter wereld. De 
meeste reakties waren en zijn teleurgesteld tot ronduit 
negatief. Begin deze week kondigde Australië ekono-
mische sancties tegen Zuid-Afrika aan. 

IN zijn met grote belangstelling 
tegemoet geziene rede tot het 
kongres van de regerende Na

tionale Partij heeft de Zuidafnkaan-
se president geen enkele konkre-
te hervorming aangekondigd Er 
wordt met geraakt aan de rassen
scheiding in woongebieden, onder
wijs, politieke strukturen De bewe
gingsvrijheid van de zwarten blijft 
onderworpen aan strikte kontrole 
en de pasjeswet wordt gehand
haafd Het eigendomsrecht wordt 
iets versoepeld maar de wet die het 
de zwarten erg moeilijk maakt 
grond te verwerven blijft bestaan 

Geen vierde kamer 
De president zei ook opnieuw dat 
hij er niet aan denkt naast de vorig 
jaar opgerichte kamers van volks
vertegenwoordiging voor Indiërs 
en kleurlingen (die beperkte be
voegdheden hebben) een vierde 
kamer voor vertegenwoordiging 
van de zwarten in te voeren Hij 
herhaalde het absoluut verzet van 
de blanke minderheid tegen invoe
ring van het algemeen stemrecht 
Zelfs de verhoopte aankondiging 
van de vrijlating van Nelson t\^an-
dela, de zwarte leider die sinds 
1963 op Robbeneiland gevangen 
zit, en die een belangrijk gebaar je
gens de zwarte meerderheid zou 
zijn geweest, kwam er niet. 
Maar anderzijds zei Pieter Botha 

wel dat iedereen zijn zeg moet kun
nen hebben m ,,zaken van alge
meen belang" Hij sprak van ge
deelde verantwoordelijkheid en 
participatie Hij erkende dat het re
gime geen onafhankelijkheid kon 
opleggen aan die thuislanden die 
daarvan niet willen weten, en zei 
zelfs dat de bewoners van die 
thuislanden voortaan als Zuidafn-
kaanse burgers zullen worden be
schouwd en dat ze aanspraak kun
nen maken op die nationaliteit Dat 
vormde een impliciete erkenning 
van de mislukking van de politiek 
van de ,,thuislanden", die onleef
bare mini-,,staatjes" die als confetti 
over het Zuidafrikaanse grondge
bied verspreid liggen Botha maak
te wel met duidelijk of de vier (op de 
tien) thuislanden die wel voor,,on
afhankelijkheid" hebben gekozen 
—Transkei, Ciskei, Venda en Bop-
hutatswana — die beslissing zullen 
kunnen ongedaan maken 

De president verklaarde dus dat 
het blanke bewind bereid is tot een 
dialoog met de zwarten om een 
oplossing te vinden om hen ,,legi
tieme politieke rechten" toe te 
kennen 

Met wie? 
IVIedeverantwoordelijkheid, parti

cipatie, legitieme politieke rechten 
voor de zwarten, het zijn woorden 
die vanwege het blanke minder
heidsbewind nog met gehoord 
waren. 
Als de toespraak van president Bo

tha niettemin door de binnenland
se oppositie en door de meeste bui
tenlandse bondgenoten zo ontgoo
cheld of negatief onthaald werd, 
dan IS het omdat Botha nergens 
duidelijk maakte welke konkrete 
stappen zijn regenng wil zetten om 
die princiepen waar te maken 
Zelf zei de president dat voorstel
len en oplossingen zullen moeten 
worden gevonden aan de onder
handelingstafel Maar met wie wil 
het blanke bewind praten "7 Onder
handelingen zullen mets opleveren 
als de regering alleen volgzame 
zwarte gesprekspartners aan
vaardt die de brede basis van de 
zwarte bevolking met achter zich 
hebben 
Bisschop Tutu, de zwarte Nobel

prijswinnaar voor de vrede, weiger
de begin deze week deel te nemen 
aan een gesprek tussen Botha en 
een tiental kerkleiders Hij zei dat 
na het gebrek aan konkrete inhoud 
van Botha's toespraak er een ,,mi
rakel" zou nodig geweest zijn om 
resultaten te behalen in dat 
gesprek De negen andere kerklei
ders, zeven blanken en twee zwar
ten, waren na afloop teleurgesteld 
door de weinig buigzame houding 
van Botha 

Geen weg terug 
Wat de president precies van plan 
IS blijft nog onduidelijk Vast staat 
wel dat hij met snel wil gaan om de 
steun van zijn blanke achterban 
met te verliezen De blanken — 5 
miljoen tegenover 24 miljoen zwar
ten, drie miljoen kleurlingen en een 
miljoen Indiërs — willen in elk ge
val met weten van een snelle invoe
ring van het algemeen stemrecht 
dat de zwarte bevolking een abso
lute meerderheid zou geven Ze 
zeggen dat zoiets tot chaos en ge

weld zou leiden Het recente bloe
dige geweld onder zwarten onder
ling, dat door bisschop Desmond 
Tutu zeer nadrukkelijk is veroor
deeld, IS natuurlijk koren op de mo
len van de vele blanken die aan
voeren dat meerderheidsbewind in 
Zuid-Afrika zou leiden tot tribale 
konflikten, wanorde en ekonomi-
sche ruïne 
Niettemin is er geen weg terug 

voor Pretoria omdat apartheid, de 
onderdrukking op raciale basis van 
een bevolkingsgroep door een an
dere, nu eenmaal ingaat tegen 
historische verworvenheden, te
gen de tijdsgeest 
Botha heeft woorden gesproken 

die een opening kunnen inhouden 
Nu blijft de enorm moeilijke op
dracht die woorden een konkrete 
inhoud te geven, de juiste 
gesprekspartners, het juiste ritme 
van hervormingen te vinden dat de 
zwarte meerderheid voldoende 
hoop op een bevredigende evolu
tie geeft en voorkomt dat de op
gestapelde grieven en frustraties 
zich ontladen m escalerend geweld 
dat politie en leger met ten eeuwi
gen dage zullen kunnen bed
wingen 

H. Oosterhuys 

Terwijl het wereldnieuws grotendeels beheerst blijft door een steeds 
opdringender Islam-wereld ontmoetten twee hoofden van religieuze 
machten mekaar in peis en vree Toch een hoopvol bericht in deze van 

tegenstellingen krakende wereld "^ 

1985: dodenjaar 
Eén van de grote ontgoochelingen inzake president 

Pieter Botha's toespraak gold het feit dat hij niet de in
trekking van de noodtoestand aankondigde. De nood
toestand werd vorige maand ingevoerd om het toene
mende geweld te bedwingen. Wat houdt deze nood
toestand precies in ? 

,OTHA'S noodtoestand laat 
|de politie toe om het even 
wie zonder enige vorm van 

beschuldiging of proces op te pak
ken en voor tenminste twee weken 
vast te houden en op sekreet te zet
ten Meer dan duizend mensen, in 
overgrote meerderheid zwarten. 

zijn aldus al aangehouden 
Maar het geweld is door de nood

toestand, waartegen fel verzet 
bestaat, met bedwongen Er blijven 
doden vallen, vooral m de zwarte 
woonsteden, en 1985 is het bloe
digste jaar van de Zuidafrikaanse 
republiek geworden, nu het doden

tal de 700 nadert. 
Een deel van de doden viel on

der politiekogels Heel wat andere 
slachtoffers kwamen om in akties 
van zwarten tegen andere zwarten 
die ze als kollaborateurs van het 
blanke minderheidsregime be
schouwen 

En tenslotte zijn ook doodseska
ders aan het werk die het huidige 
systeem willen behouden zien en 
het daarom gemunt hebben op ge
zaghebbende zwarte voorvech
ters De moord op de zwarte advo-
kate Victoria Mxenge twee weken 
geleden, wier man jaren geleden 
ook werd vermoord, werd aan een 
dergelijk eskader toegeschreven. 

Pieter Botha ontving kerkelijke leiders van alle kleur en komaf Of dit gesprek veel zicht gaf op een stap vooruit wordt sterk betwijfeld. 
Of liet de president toch nog een sprankel hoop ? (foto AFP) 
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Nora Tommelein was in Nairobi 

Het VN-Decennium 
voor de vrouw 

Van 15 tot 26 juli werd in het Kenyatta-Centrum te Nai
robi de UNO-Wereldvrouwen Konferentie gehouden. 
Zowel voor de evaluatie als voor de toekomststrategieën 
werd er rond drie hoofdtema's gewerkt: Ontwikkeling, 
Gelijkheid en Vrede en rond drie subtema's: Tewerkstel
ling, Gezondheid en Onderwijs. 

Aan Nora Tommelein die de zitting bijwoonde vroe
gen wij enige duiding bij deze veel besproken samen
komst. Mevr Tommelein is voorzitter van de stuurgroep 
V.U.-Vrouwen, lid van deraad van beheer van de F.VV 
en vice-voorzitter van de Nationale Vrouwenraad. 

I n grote lijnen stelde het VN-
dokument volgende verwezen
lijkingen vast: 

Gelijkheid: de meeste landen 
maakten ernstig werk van de her
ziening van diskriminerende bepa
lingen in hun wetgeving. Sommige 
landen kreëerden speciale instan
ties die, naast het bestaande ge
rechtelijk apparaat, belast zijn met 
de kontrole op de naleving van de 
wetgeving i.v.m. gelijke rechten 
voor vrouwen en mannen. Ook in
zake sexueel misbruik van vrou
wen en kinderen werd de wetge
ving verbeterd. 

Laagst betaald 
Ontwikkeling: in het onderzoek 

dat de jongste 10 jaar rond ontwik
kelingssamenwerking gebeurde, 
kwam de vrouw zelden aan bod. In 
die jaren namen verschillende lan
den toch reeds speciale program
ma's voor vrouwen in hun Natio
naal Plan op. 

Vrede: vrouwen zijn zeer sterk 
vertegenwoordigd in niet-
gouvernementele vredesgroepe-
ringen. Hun deelname aan initiatie
ven die van de regeringen uitgaan 
en aan onderhandelingen op rege-
ringsvlak is echter nog miniem. 

Tewerkstelling: op wereldvlak 
maken vrouwen 35 % uit van de 
betaalde werkende bevolking. 
Daarbij moeten we wel vaststellen 
dat zij nog vooral de laagst betaal
de jobs bekleden. 

Gezondheid: de uitbouw van 
een breed net van basisgezond
heidszorg blijkt in alle landen prio
ritair te zijn. Overal wordt de centra
le rol die de vrouw hierbij speelt be
nadrukt. Hopelijk zal men in de 
toekomst ook meer aandacht 
besteden aan de gezondheid van 
de vrouw zelf. 

Vorming: tijdens het Decenni
um is de deelname van meisjes 
aan alle takken van het onderwijs 
stelselmatig toegenomen. Hoewel 
meisjes tot alle vormen van onder
wijs toegelaten zijn, zijn zij nog niet 
in alle richtingen ruim vertegen
woordigd (vooral in de weten
schappelijke sektor en de techno
logie vinden we nog maar weinig 
vrouwen). 

Media: hoewel stereotyperingen 
hier nog steeds de hoofdtoon zijn, 
maakten een aantal landen toch 
melding van pogingen om het tra
ditionele vrouwbeeld te wijzigen 
door meer werkende vrouwen over 
hun beroepsbezigheden aan bod 

te laten komen en diskussies op 
gang te brengen rond rolpatronen. 

Hindernissen 
Naast de venwezenlijkingen kwa

men ook nog vele bestaande hin
dernissen aan de oppervlakte: 
— Het grootste probleem waar
mee vrouwen, ondanks alles, nog 
steeds gekonifronteerd worden is 
het hardnekkig stand houden van 
het vooroordeel dat de vrouw min
denwaardig en dus ondergeschikt 
zou zijn aan de man. 
— Een tweede veel voorkomende 
opmerking gold de invloed van 
speciale reglementeringen i.v.m. 
moederschap. Zwangerschaps
verlof en beschermende maatrege
len zijn nodig maar hebben ook een 
negatief effekt op de mogelijkhe-

Nora Tommelein: „In Nairobi liet België zich op z'n smalst zien!' 

den voor vrouwen om op de ar
beidsmarkt aan de bak te komen 
en een eigen carrière op te 
bouwen. 
— De dubbele dagtaak, die wer
kende vrouwen vervullen (huishou

den - werk) blijft het hen moeilijk 
maken zichzelf te kunnen ont
plooien. 
— In de opleiding van vrouwen 
wordt nog steeds een grote eenzij
digheid in studtiekeuze vast

gesteld. Meisjes keizen voortradi-
onele richtingen als sociale weten
schappen, literatuur en kunst, en 
zijn zeer beperkt vertegenwoor
digd in de wiskunde, fysica, inge-
nieurstudie en management. 

„Pour les Flamandes la même chose" 

Het aandeel van de 
„Belgisohe" vrouwen 

Op 7juni 1985 werd door de ministerraad de officië
le Belgische delegatie, bestaande uit 18 leden, samen
gesteld. Deze delegatie werd geleid door staatssekre-
taris Paula D'Hondt, en bevatte o.a. afgevaardigden van 
de nationale organen, bevoegd voor de materie inza
ke vrouwen, de voorzitters van de Nationale Vrouwen
raden (L. Boeykens en H. Hanquet), vertegenwoordi
gers van de gemeenschappen en leden van de ministe
riële diensten. 

VOOR wat betreft het Forum 
werd door gemeen
schapsminister K. Poma 

medegedeeld dat er slechts voor 
drie deelnemers subsidies zou 
worden verleend (waarvan dan nog 
één lid deel uitmaakte van de offi
ciële delegatie!). Wie schetst onze 
verbazing toen we vernamen dat 
van franstalige zijde niet minder 
dan twintig deelneemsters aan het 
NGO-Forum zouden deelnemen. 

Hieromtrent werd door de voor
zitter van de Nat. Vrouwenraad om 

uitleg gevraagd aan minister Tin-
demans, die lakoniek antwoordde 
,,dat elke gemeenschapsminister 
zijn subsidies naar eigen goeddun
ken mocht besteden!" 

Dat er geen ,,Belgische vrou
wen" bestaan hebben kollega G. 
Dewit (voorzitter van de kommissie 
Arbeid van de Nat. Vrouwenraad) 
en jkzelf nu wel aan den lijve onder
vonden. Op 17 juli (dag na de val 
van de regering Martens) lag er in 
de brievenbus van,,België" op de 
campus een kaartje met een uitno

diging: ,,Pour les NGO-Belges: 
reunion ce soir a 19 hs. a l'hotel 
Ambassador, avec la delegation of
ficiële." Persoonlijk vond ik het 
nogal grof om alle Belgen zomaar 
in de taal van Molière aan te spre
ken en heb dan op hetzelfde kaart
je geantwoord:,,Pour les Flaman
des la même chose?". Het was 
overduidelijk dat met ons geen re
kening gehouden was en enkel de 
Franstaligen verwacht werden. 

Op de foto... 
Binnen de officiële delegatie 

werd er anders ook aardig geru
zied, met name over wie de vier 
voorbehouden plaatsen op de offi
ciële openingsplechtigheid mocht 
innemen. Vermits mevrouw 
D'Hondt, wegens de politieke 
toestand weerhouden, haar plaats 
nog niet kon innemen op 15 juli, lag 
het voor de hand dat de twee da
mes van de premier en twee dames 
van de Gemeenschappen zich in 
die zetels zouden nestelen. Doch 
dat was buiten de,,liberale waard" 

gerekend, want bij hun aakomst m 
Nairobi overhandigden de blauwe 
dames een brief van minister 
Grootjans, dat enkel zijn afgevaar
digden en die van minister Gol het 
officiële België mochten vertegen
woordigen... 

Op de foto's van de ope
ningsplechtigheid is echter nog 
een 5de Belgische dame te zien, nl. 
A.M. Lizin, socialistisch Euro
parlementslid die van de heersen
de onenigheid gebruik maakte om 
zich met de officiëlen te laten kie
ken. De socialisten (Franstaligen) 
waren maximaal vertegenwoor
digd in Nairobi, zowel bij de officië
le delegatie als bij de NGO's. Dat 
hebben ze waarschijnlijk te danken 
aan hun socialistische premier, die 
in tegenstelling tot ,,onze" Geens, 
wel kwistig met subsidies had om
gesprongen... 

Zelfs in het hartje van Afrika had
den we te maken met typische Bel
gische toestanden! 

Nora Tommelein 
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Bij het heengaan 
van Dr. Gerard DePaep 

Dr Gerard De Paep is op zondag 18 augustus over
leden te Beveren. Het bericht heeft duizenden als het 
ware persoonlijk aangegrepen, vooraal in het Land van 
Waas, waar deze 86-jarige een legendarische figuur 
was als chirurg en als Vlaamsnationaal politicus. 

ZN betekenis overschrijdt 
overigens de grenzen van 
zijn eigen streel<, waarmee 

hij als geboren IVIelselenaar nauw 
verbonden was, en waar hij een 
weergaloze populariteit genoot. 
Voor de Vlaans-nationale bewe
ging In haar geheel Is hij geduren
de meer dan een halve eeuw de be
lichaming geweest van een aantal 
eigenschappen waaraan het ons 
volk meestal ontbreekt. Hij was een 
zelfverzekerd en wilskrachtig man, 
die zich door niets of niemand liet 
imponeren. Waar hij ook ver
scheen, maakte hij Indruk door zijn 
vrijmoedigheid en door de durf en 
de onverzettelijkheid van zijn 
idee'en. Hij heeft het gedachten-
goed van onze volksstrijd uitgedra
gen met een nuchterheid die de be

zieling niet uitsloot. Hij kende de 
betekenis van macht en rijkdom. 
Hij had zelf de mentaliteit van een 
overwinnaar, maar dat heeft hem 
nooit belet aan de zijde te staan van 
de zwakken en de uitgestotenen. 

Met ongebroken 
kracht 

Van in zijn studententijd, In het 
Sint-NIklase-kollege en aan de ver
nederlandste universiteit van Gent 
tijdens de eerste wereldoorlog, was 
hij vlaamsgezind en had hij een na
tuurlijk oven/vicht op zijn omgeving. 
De toenmalige repressie belette 
hem de toegang tot de universiteit 
en de voortzetting van zijn studies. 
Gerard De Paep was echter ook 
toen al vlot en handig als dat nodig 

bleek. Zo kon hij zich laten inschrij
ven bij de Vrije Universiteit te Brus
sel en hij deed er schitterende stu
dies. Hij vestigde zich daarna als 
specialist te Beveren en genooit er 
een faam die stand gehouden heeft 
tijdens heel zijn soms bewogen le
ven. Voor de ontwikkeling van de 
geneeskunde heeft hij ten bate van 
zijn volk onvermoeibaar geijverd. 
Ook in de somberste uren zijn voor
al de kleinen en de geringen hem 
hiervoor erkentelijk gebleven. Dat 
bleek duidelijk wanneer hij, na de 
tweede wereldoorlog en een vier 
jaar durende gevangenschap, te
rugkeerde te Beveren, en zijn loop
baan als arts voortzette met onge
broken kracht, en met sukses. 

Rechtlijnig 
en doeltreffend 

Van bij het begin van zijn carriè
re in de twintiger jaren heeft Gerard 
De Paep zich ook ten dienste 
gesteld van de Vlaams-nationale 
politiek. HIj was een modern en 
vooruutstrevend man, die de 
Vlaamse Beweging niet zag als 

MIJN BEWOGEN JAREN, memoires (1920-1958) 

De belangrijke memoires (1920-1958) van een man 
die in de naoorlogse Vlaamse Beweging 

een wezenlijke rol speelde, 
als één van de oprichters van de Volksunie. 

FRANS 
VAN 
DER 

ELST 
Frans van der Eist (Neder-over-Heembeek, 1920), advocaat, was een der oprichters van de 
Volksunie en was lange tijd partijvoorzitter en ook volksvertegenwoordiger Is sedert 1974 
senator. Werd in 1983 minister van staat benoemd. 

In dit eerste deel van de memoires van Frans van der Eist (1920-1958) schrijft hij zo 
objectief mogelijk, over zijn kinderjaren, zijn jeugd, zijn studententijd, de naoorlogse 
periode met de repressie en de belangrijke politieke processen, de moeizame strijd voor de 
herleving van het Vlaams-nationahsme, de stichting van de Volksunie, tot en met zijn 
verkiezing in het parlement in 1958. 

Frans van der Eist - De bewogen jaren, mijn memotres (1920-1958) 
Formaat 170 x 240 mm - 256 blz tekst en 32 blz illustraties 
Paperback - 790 fr en 950 fr na l januari 1986 
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Verzendkosten inbegrepen 

handtekening 

een beweging van hulpeloze ro-
mantiekers, van machteloze theo
retici of van eeuwige mislukkelin
gen. We hebben hem in die jaren 
leren kennen als een modern en 
sportief gekleed aantrekkelijk man, 
liefhebber van dure en snelle sport
wagens, die een bestaan leidde 
zonder rhetorlsche trucs, die het 
steeds kort maakte en zich uitdruk
te in een taal die Iedereen verstond. 
De doorbraak van ,,Boerenfront" in 
het Waasland was aan hem te dan
ken. 
Met een onderbreking van enkele 

jaren, na de verkiezingen van 
1932, was hij Vlaams-nationaal 
provincieraadslid voor Oost-
Vlaanderen van 1929 tot 1945. Van 
1930 tot 1932, en daarna van 1936 
tot het einde van de tweede wereld
oorlog, was hij lid van de Bestendi
ge Deputatie, en tijdens de bezet
ting tevens voor een korte tijd waar
nemend goeverneur. 
In de tussenoorlogse periode wa
ren de Vlaamse nationalisten 
slechts zelden in staat deel te ne
men aan de uitoefening van de po
litieke macht. Dr Gerard De Paep 
drong echter wél door tot de sfeer 
van de besluitvorming. Hij vervul
de zijn mandaten rechtlijnig en zon
der aarzelen. Wanneer we hem 
ontmoetten, ondervonden we 
steeds dat deze man zelfvertrou
wen uitstraalde zonder drukdoene-
rij of grote woorden. Tot de ont
voogding van dit geslagen volk 
heeft hij bijgedragen door zijn ei-

Stichting 
G. De Paep 

Dr. Gerard De Paep was een 
man met ruime kulturele be
langstelling, voor wie de politiek 
niet beperkt bleef tot louter 
technische of publiekrechtelijke 
aangelegenheden. Zijn be
langstelling voor de geschiede
nis heeft hij gekonkretiseerd in 
een naar hem genoemde Stich
ting, die geschied-en heemkun-
dige studies bekroont. We ho
pen dat de ,,Stichting Gerard 
De Paep" zich verder zal ont
wikkelen in de geest van de 
man die haar in het leven heeft 
geroepen. 

gen optreden, door zijn eigen voor
beeld van gentleman met veelvul
dige kulturele belangstelling. 
Dat de repressie ook hem zou tref
fen was onvermijdelijk. In Gerard 
De Paep trachtten zijn vijanden 
heel het Vlaams-nationalisme in 
het Waasland voorgoed te ontze
nuwen. Dat Is hun echter niet 
gelukt. 

Senator 
van de Volksunie 

Gerard De Paep maakte een po
litieke come-back die hem per
soonlijk grote voldoening bracht, 
maar die tevens het Vlaams-
nationalisme in het Waasland op
nieuw op dreef hielp. 
Hij werd in 1965 senator voor de 

Volksunie van het arrondissement 
Sint-Niklaas-Dendermonde. Hij 
bleef het tot 1974, waarna hij zich 
uit eigen beweging terugtrok. 
In die tijd hebben we hem in de Se
naat aan het werk gezien. Hij was 

een geacht lid van de Hoge Verga-
denng. In de debatten kwam hij tus
sen met groot gezag, vooral als er 
vraagstukken aan de orde waren 
die verband hadden met de land
bouw, met de geneeskundige in-
frastruktuur en met de mid
denstand. Hij was een steeds aan
dachtig beluisterd lid van de 
Kommissies voor Middenstand en 
voor de Landbouw. Wat hij zegde 
diende hij niet in levensvreemde 
boeken en dokumenten te zoeken. 
Hij sprak met de kennis en de erva
ring van iemand die het allemaal 
zelf had beleefd en gezien. Dr. De 
Paep en Prof. dr. Elaut hebben in 
die jaren aan de senaatsf raktie van 
de Volksunie groot prestige en ge
zag verleend. Dat werd ook door 
politici uit andere partijen toegege
ven. We gedenken dit dankbaar, 
nu de laatste vertegenwoordigers 
van die grote Vlaams-nationale ge
neratie verdwijnen en een leegte 
nalaten waarvan we ons pijnlijk be
wust zijn. 
Aan de familie De Paep kunnen we 
verzekeren dat de nagedachtenis 
aan hun vader en grootvader voor
tleeft in onze rangen. Zowel in tij
den van tegenspoed als van suk
ses heeft de overledene aan de zij
de van zijn volk gestaan. De 
inbreng van de hogere standen in 
de Vlaamse Beweging is meestal 
gering geweest. Dr. Gerard De 
Paep echter heeft nooit gedeser
teerd. Als hij zaterdag e.k. aan de 
Waaslandse grond wordt toever
trouwd, zullen vele Vlamingen hem 
een laatste eresaluut brengen, met 
genegenheid en ontzag. 

Hektor de Bruyne, 
senator. 

Uitvaart 
De uitvaartplechtigheid gaat 

door op zaterdag 24 augustus 
a.s. om 12 u. in de St.-
IVIartinusl<erk, Grote l\/larl<t te Be
veren. Samenl<omst en laatste 
groet in het rouwhuis, Oude 
Zandstraal 30 te Beveren. 
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Langs de grote 
weg naar Toulou
se. Een onooglijk 
dorp, een handvol 
huizen rond de 
kerktoren waarop 
de klok reeds-ja
ren geleden stil-

^ ^ A « ^ v ie l . Payrac, 
^^g^^Ê verloren in de Pé-

^ ^ ^ ^ ^ ^ rigord Noir, in het 
^ ^ P ^ ^ ^ land van de 

• ^ ^ k 100.000 notelaren 
^ ^ en van de foie 
^ ^ ^ gras. Waar de 

vroegste mens 
ons zijn verhalen 

in rotswanden naliet. Eens een 
stukje van het Oksitaanse land 
Guyenne. 

Panoramic is de ietwat over
trokken naam voor de eenvoudi
ge pleisterplaats waar vakan
tiegangers hun avontuurijk zeil
doek kunnen spannen. Baas van 
de nederzetting: de veerkrachtige 
veertiger Willem-Thijs, Ollander. 
Sorry, Brabander want geboren 
en getogen in Den Bosch. En dat 
bleek alras aan het brede gebaar 
waarmee de gulle gozer zijn 
gasten verwelkomde. W.-T. een 
en al charme, bood een niet-
onaardig gestoffeerde kampbibll-
oteek aan, mensergerjeniet voor 
de regendagen en aan zijn zijde 
huppelde Willeke, een moord-
griet. Beiden zaten niet de hele 
dag op hun luie reet maar boen
den het sanitair zo beeldig dat de 
toevallige passant 's anderdaags 
niet opkraste maar blééf! 

Cocorico 
in Payrac 

Maar W.-T. en Willeke hielden 
nog meer achter de hand. In hun 
slaapboomgaard hadden ze een 
haan en twee hennen uitgezet en 
dat bescheiden neerhof bleek hun 
suksesnummer te zijn. Zo merk
ten bleke Parijzenaartjes voor het 
eerst dat de rare vogel die ze ken
de van het oorlogsmonument ook 
nog veren had en zich op eigen 
kracht voortbewoog. Anders zo 
zwijgzame huisvaders spraken 
met kennis van zaken wanneer de 
haan met opgeblazen veren en ro
de kam naar zijn hennen uithaal
de. Mensen die van meloar 
houden doen het ooit zo, of onge
veer; stelden ze hun ukjes gerust. 

Haan en hennen vulden hun 
dag door de diverse optrekjes te 
bezoeken. Hier pikten ze een pa
tatje mee, daar proefden zij een 
amuse-gueule, wat verder werd 
hen een lapje gigot toegeworpen. 
Mindere dagen bleken de zeer 
warme toen haastten de aanwezi
gen zich reeds vroeg naar de lau
we Dordogne en keerden pas laat 
naar de Panoramic terug. Maar op 
zo'n dagen waren er nog de stuk
ken baguette of happen tichelle 
die de dartele kampleidster voor 
ze uit de poubelles plukte. 

Ja, het camping-echtpaar had 
het biezonder fijn getroffen met 
z'n beestentrio, het tuurde het 
vaak met trots en dankbaarheid 
na. Vooral des morgens wanneer 
de haan van nederzetting tot ne
derzetting stapte en uit volle krop 
de vroege morgen aankondigde. 
En vanachter het nog bedauwd 
zeil een vloek weerklonk. In een 
franse coleire! • 

PAT H£33£/i W£ OAH 

U/T MET D£ VAKAfiri£ 
£ry Afo OP /yAA^ l>£ 

^ V£RJ^/£Z//^&£r/ ! 

MtT ££/^ 3££rj£ GELUK 
AfOET /fA/ir£/ys zu/v 

SLA<^ <3£AfA/i^Kai,UK 
T^U/S fyfAl£A/.., 

GELUK ? . . . 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 24 aug. 
DBRT 1 16.00 
De betoverde stad, film 
DBRTI 18.00 
Tik tak 
nBRT1 18.05 
De toverfabriek, jeugdfilm 
DBRTI 19.00 
Boeketje Vlaanderen 
DBRT 1 20.20 
Diplomatieke onscliendbaarheid, 
tv-film 
DBRT1 21.30 
'K voel me goed, show 
nSRT 1 22.20 
Sport op zaterdag 
DNed. 1 17.35 
De sprookjesbruid, serie 
DNed 1 18.04 
Nils Holgersson, serie 
DNed 1 18 55 
De Meerkoet klub, serie 
DNed. 1 19.21 
Vijf tegen vijf, kwis 
DNed 1 20.28 
Colditz, serie 
DNed. 1 21.20 
Klasgenoten, praafshow 
DNed. 1 22.10 
Voetbal '80 
DNed. 1 22.20 
Achter het nieuws, info 
DNed. 122 50 
Nimmer rust gegund, serie 
DNed 2 20.20 
Een heel nieuw leven, TV-film 
DNed. 2 21 30 
Lou Grant, serie 
DNed. 2 22.40 
Studio sport 
DNed. 2 23.10 
Nightsongs, film 

Zondag 25 aug. 
DBRTI 15.10 
Bloemencorso, vanuit Blankenberge 
DBRTI 16 40 
Koken is kunst, info 
DBRTI 16 55 
De vorstinnen van Brugge, sene 
DBRTI 18.00 
Tik tak 
DBRT1 18.15 
Liegebeest 
DBRT1 18.30 
The Tripods, serie 
DBRTI 18 55 
Onbekende wereld, dok info 
DBRT 1 20.05 
Sportweekend 
DBRT 1 20.35 
Aida, opera van Verdi 
DBRT 1 23.25 
W.K.-wielrennen op de baan 
DNed. 1 19.20 
Claire, serie 
DNed. 1 20.10 
W.C. Fields, serie 
DNed. 1 20 30 
Boulevard of broken dreams, teater 
DNed. 1 22.00 
The Tarnished Angels, film 
DNed. 2 17 55 
De geschiedenis van het glas, dok. 
DNed. 2 19.00 
Studio sport 

Harde knaap Alain Delon In «Mort d'un pourri», een triller in de politieke 
wereld. De film wordt voorafgegaan door een studiogesprek met Alain 
Delonzelf. Dinsdag 27 augustus, gesprek om 21.15 u., filmom21.30u. 

DNed. 2 20.10 
Levenslang, dok over een veroor
deelde 
DNed. 2 21 40 
De leeuw van Judah, de oorlog tussen 
Italië en Ethiopiè 

Maandag 26 aug. 
DBRTI 18.00 
Tik tak 
DBRT 1 18.05 
De Edison tweeling, sene 
DBRT1 18.45 
Pikkeling, dok. 
DBRT 1 20.10 
Vaarwel, mr. Chips; laatste afl. 
DBRTI 21.05 
Fresh fields, serie 
DBRTI 21.30 
Blikvanger, modemagazine 
DBRTI 22.45 
WK-wielrennen 
DNed. 1 20.28 
Avro's muzikale sterrenslag 
DNed. 1 22.00 
Avro's praatpark 
DNed. 1 22.45 
Jazz podium 
DNed. 1 23.15 
De kathedraal van Salisbury 
DNed. 219.27 
Woody Woodpecker, strip 
DNed. 2 19.50 
Beestenboel, serie 
DNed. 2 20.40 
Ja, natuurlijk — extra 
DNed. 2 21.35 
Murder she wrote, sene 

Dindsdag 27 aug. 
DBRT 1 15.30 
Waregemse koerse, reportage 
DBRT1 18 15 
Tik tak 
DBRT1 18.20 
Klein, klein kleutertje 
DBRT 1 18.55 
Frank Buck, serie 
DBRTI 20 25 
Bill Cosby show, serie 
DBRT 1 20.50 
Made in Kerala, dok over India 
DBRTI 22.30 
W.K.-wielrennen op de baan 
DNed. 1 16.40 

Het nestkuiken, serie 
DNed. 1 17.40 
Alias Smith en Jones, serie 
DNed. 1 19 25 
Cijfers en letters, kwis 
DNed. 1 20.28 
Waarom hebben ze het Evans niet ge
vraagd?, serie 
DNed. 1 21.20 
Brandpunt, info 
DNed. 121.45 
De Japanse vooruitgang, dok. 
DNed 2 19.12 
Zeg ken jij de mosselman?, dok. 
DNed. 2 19.37 
De vlucht van de kondor, dok. 
DNed. 2 20.32 
Muzikale groeten uit Skandinavië 
DNed. 2 20.52 
Katastrof es, over natuurverschijnselen 
DNed. 2 22.45 
Den Haag vandaag 
DNed. 2 23.00 
Ten westen van Hester street, film 

Woensdag 28 aug. 
DBRTI 18.00 
Tik tak 
DBRTI 18.10 
Kapitein Zeppos, serie 
DBRT 120 15 
Met Mike in zee, praafshow 
DBRTI 21.40 
Zakenmensen, serie 
DBRTI 22.05 
Eiland, kunstmagazine 
DNed. 1 19.05 
Knight rider, sene 
DNed. 1 20.28 
Kankerbestrijding, info 
DNed. 1 20.33 
Te land, ter zee en in de lucht; show 
DNed. 1 21.30 
Het andere net, info 
DNed. 1 22.00 
Tros aktua, info 
DNed. 1 22.30 
Music-all-in-concert, koncert 
DNed. 2 19.12 
Van gewest tot gewest, regionaal 
nieuws 
DNed 2 19 40 
De spiegel, film 
DNed 2 21 10 
Concerto in F, George Gershwin 
DNed. 2 21 30 
De wereld van Oskar Fischinger, dok. 

DNed. 2 22.45 
Den Haag vandaag, info 

Donderdag 29 aug. 
DBRTI 18.00 
Tik tak 
DBRT 1 18.05 
De Freggels, sene 
DBRT1 18 30 
Geestenbaai, sene 
DBRT 1 20.25 
De konsulent, serie 
DBRTI 21.15 
Panorama, info 
DBRTI 22.05 
Mistrals dochter, serie 
DNed. 1 19.00 
Countdown 
DNed. 1 20.28 
World war III, laatste afl. 
DNed. 121.15 
Veronica sport 
DNed. 121.45 
Reggie, sene 
DNed. 122.10 
Yankee Samoerai, dok. 
DNed. 1 23.00 
Mike Hammer, serie 
DNed. 2 19.12 
De imitator, film 
DNed. 2 19.37 
Meiden en emancipatie, info 
DNed. 2 20.00 
Mid-lotto live, show 
DNed. 2 21 25 
Aparte tafels, toneel 
DNed 2 22.45 
Den Haag vandaag, info 
DNed. 2 23.00 
Aparte tafels, 2de bedrijf 

Vrijdag 30 aug. 
DBRTI 18.00 
Tik tak 
DBRT1 18.10 
Klein, klem kleutertje 
DBRTI 18 30 
Star trek, SF-serie 
DBRTI 20 15 
De verwilderde staat, film 
DBRTI 22.05 
John Cassavetes, filmportret 
DBRT 2 19.00 
W.K. Roeien in Hazewinkel, reportage 
DNed 1 15.30 
De Sao Francisco, dole. 
DNed. 1 16.30 
Jeugdmatinee 
DNed. 1 17.40 
De Carsons, serie 
DNed. 1 19.25 
Woody Woodpecker, strip 
DNed. 1 20.28 
Nederland Kikkerland 
DNed. 1 21.20 
Hier en nu, info 
DNed 1 21 55 
Dertien persoonlijke ontmoetingen 
DNed. 1 22.00 
Hill Street blues, serie 
DNed. 1 22.45 
Cheers, serie 
DNed. 123 20 
High noon, western 
DNed. 2 19.12 
De langste dag van Brabant, reporta
ge 
DNed 2 20.00 
Sport op vrijdag 
DNed. 2 20.40 
Ted tijd, kwis 
DNed 2 21 30 
,,Poppie" en ,,Zwarte Hond", film 
DNed. 2 22.45 
De zee van geloof, dok. 
DRTB1 21.00 
De droomproducenten, Vlaamse film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 24 aug. 
Nightsongs 

Amerik. film uit 1984 en over de kul-
turele verschillen tussen de Amerikaan
se gemeenschap en Chinees-
Vietnamese immigranten. 

Filmcritici noemden deze film dé re
velatie van het jaar (Ned. 2 om 
23 u. 10). 

Zondag 25 aug. 
The tharnished angels 

Amerik. film uit 1957 met o.a. Rock 
Hudson. 

De ex-oorlogsviieger Roger Shu-
mann maakte zijn talenten te gelde op 
kermissen, waar hij met zijn vrouw en 
de mecanicien Jiggs vliegshows houdt. 
(Ned. 1 om 22 u.). 

Maandag 26 aug. 
Senora de Nadie 

Argentijnse film uit 1982. 
Leonor ziet toevallig haar man teder 

afscheid nemen van een andere vrouw. 
Zij komt erachter dat haar man haar al 
jaren bedriegt. (D. 2 om 22 u. 35). 

Dinsdag 27 aug. 
Mort d'un pourri 

Franse politiefilm uit 1977 met o.a. 
Alain Delon. 

Politicus Dubaye heeft zijn kollega 
Serrano gedood omdat hij hem chan
teerde...(RTBF1om21 u. 30vooraf-
gegaan door een gesprek met Alain 
Delon). 

Woensdag 28 aug. 
Tagebuch einer Verlorenen 

Duitse stomme film uit 1929 over een 
meisje dat zonder haar schuld in de 
goot terechtkomt, en op het nippertje 
gered wordt door een knappe, rijke 
man...(D. 3 om 22 u. 30). 

Dond. 29 aug. 
Aparte tafels 

Amerik. tv-film uit 1983. Engeland 
1954. De vaste gasten van een sjofel fa
miliehotel verwelkomen een nieuwe 
gast: de mannequin Anne Shankland, 
wiens ex-man ook in het hotel verblijft. 
Deze heeft ondertussen een verhou
ding aangeknoopt met Miss Cooper, de 
manager van het hotel.. (Ned. 1 om 
21 u. 25). 

Vrijdag 30 aug. 
De verwilderde staat 

Franse film uit 1978 
Een Afnkaans land, kort na de onaf

hankelijkheid. Noch de zwarten, noch 
de blanken zijn aan de nieuwe politie
ke verhoudingen gewend. De zwarte 
minister Doubmé heeft een verhouding 
met Laurence, de ex-mmnares van de 
blanke oplichter Gravenoire . (BRT1, 
om 20 u. 15). 
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Een van de merkwaardigste sterk alkoholhoudende 
dranken is ongetwijfeld de „absinttie" (absint). Zijn oor
sprong, net zoals later zijn verbanning, is omstreden 
en ligt ergens diep in de plooien van het verleden. Al
gemeen wordt aangenomen dat het stoken van alko-
hol in Europa in gebruik kwam, nadat de kruisvaarders 
de alambic en de distilleertechniek in het Middenoosten 
hadden leren kennen. Volgens de legende (of waar
heid ?) moet de absinthe daarop een uitzondering zijn. 

— W j 

^mAouden 
Het gebeurt niet zo vaak dat er hier een uitzonder

lijk schitterende tentoonstelling van oude Egyptische 
kunst wordt gehouden. Eerlang wel, dus schenken we 
er maar al ruim bij voorbaat enige aandacht aan. Va
naf 30 november tot 28 februari 1986 gaat in de Konin
klijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel de 
expositie ,,De Vrouw in het Rijk van de Farao's" 
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N AAR sommigen beweren 
zou de geanizeerde drank 
op basis van absint (aftrek

sel van de alsemplant) reeds voor 
de gallische campagne van Julius 
Cesar gedistilleerd zijn in de buurt 
van Saintes. Het kan waar zijn, 
want de streek van Saintogne moet 
reeds handel gedreven hebben 
met de Finicische zeevaarders die 
daar metaal kwamen zoeken. De 
Romeinse veroveraars noemden 
de absinthe trouwens „hierba san-
tonica". 

Feit is dat de zeer sterke drank, 
70° en meer was geen uitzonde
ring, al heel lang geleden in heel 
zuidelijk en centraal Frankrijk druk 
gestookt werd. In 1792 was het een 
verbannen Franse dokter die in 
Zwitserland de beruchte „groene" 
variëteit ontwikkelde. 

De absinthe verloor enigszins 
aan populariteit met de felfe op
komst, in de vorige eeuw, van de 
cognac, de calvados en de vele 
eaux de vie. Maar het officiële ein
de kwam toen men aan de absinthe 
vele kwalen, zelfs krankzinnigheid 
ging toedichten. Vincent van Gogh 
scheen een grote liefhebber ge
weest te zijn. In 1915 werd het sto
ken en verkopen van absinthe in 
Frankrijk definitief verboden. 

Een nogal omstreden beslissing, 
want de verdedigers van de drank 
schreven de kwalen enkel toe aan 
geregelde overdosissen van een 
absinthe met een extreem hoog al-
koholgehalte. Wie evenwel nu nog 
echte absinthe wil drinken, kan 
daarvoor naar Spanje, waar in Tar
ragona nog de ,,Extrait d'absinthe 
Pernod Fils 68°" wordt gemaakt. 

C^/eÈmt 
Voor de derde keer zal de (in 1983 opgerichte) Werk

groep Molenzorg Zuid-Limburg zijn Molendag organi-
zeren. Deze vindt plaats op 1 september, de laatste 
zondag van de vakantie. 

Vorig jaar werd deze molendag een echte overrom
peling. Naar schatting bezochten 8.000 a 10.000 be
zoekers de 15 molens die toen voor het publiek werden 
opengesteld. 

O
MDAT de meeste molens 
nog steeds rechtstreeks of 
onrechtstreeks bedreigd 

zijn (bv. door het verleggen van be
ken, door verval, door gebrek aan 
belangstelling vooral van de open
bare besturen), en omdat verschei
dene molens op korte termijn be
langrijke investeringen zullen ver
eisen om een,,overleven" mogelijk 
te maken, wordt dit jaar vooral ge
mikt op een sensibilizering van het 
publiek, én van de gemeentelijke 
en provinciale verantwoordelijken. 

Tevens zal in de publiciteit een 
oproep worden gedaan tot investe
ren in het terug maaivaardig ma
ken en herstellen van dit molenpa-
trimonium. Een belangrijke hoop 
wordt gesteld op het bedrijfsleven 
en de bankwereld, op de overheid 
(vooral de gemeentelijke overheid), 
op verenigingen en service-klubs 
en op partikulieren om ook kon-
kreet, daadwerkelijk financieel me
dewerking te verlenen. 

Tijdens de Derde Molendag 

Zuid-Limburg zal op alle molens 
een inzameling worden gehouden 
om de meest dringende kosten 
voor onderhoud én het ontsluiten 
van deze molens te financieren. 

Op 1 september e.k. zullen an
dermaal een dozijn molens open
gesteld worden in o.m. St.-Truiden, 
Stevoort, Borgloon, Gingelom, 
Tongeren, Voeren... Dit jaar gaat 
de aandacht vooral naar de relatief 
onbekende (maar daarom niet min
der belangrijke) Voer-molens en 
naar Tongeren. In deze satd zal 
o.m. de unieke waterpomp-molen 
van ,,De Motten" (enig in België) 
voor het publiek worden open
gesteld. 

Meer informatie, en het volledi
ge programma van deze Derde 
Molendag Zuid-Limburg kan men 
aanvragen bij: Werkgroep Molen
zorg Zuid-Limburg p/a Postbus 87, 
3700 Tongeren 1 - 2de afd. -
012-23.29.61 (toestel 230) of 
011-68.54.37. 

DEZE monumentale ten
toonstelling wordt georgani-
zeerd door het Kommissa-

riaat-generaal voor de Internationa
le Kulturele Samenwerking van de 
Vlaamse Gemeenschap in samen
werking met het Haus der Kunst 
(München) en de Egyptische Orga-
nizatie voor Oudheden (Kaïro). 
Voor deze zeldzaam luisterrijke 
manifestatie wordt een enorme 
toevloed belangstellenden uit het 
buitenland verwacht. 

Er zullen 96 beelden, stelen, 
skripties, gebruiksvoorwerpen en 
juwelen uit het Egyptisch Museum 
van Kaïro worden getoond, aange
vuld met 5 werken uit de kollektie 
van het museum waar de ten
toonstelling doorgaat. Al deze wer
ken zijn vaak van een ontroerende 
schoonheid, maar het zou fout zijn 
de expositie als een louter artistiek 
geheel te zien. In wezen is de kul-
tuurhistorische, religiéuse en soci
ale kontekst van het vrouw-zijn in 
het oude Egypte de werkelijke in
houd ervan. Begrijpelijk, want daar 
heerste eertijds een als het ware 
vanzelfsprekende gelijkheid tus
sen de beide geslachten, tot het 
goddelijke en koninklijke niveau 
toe. 

De tentoonstelling bestrijkt in di
verse afdelingen dan ook een zeer 
groot gebied: man en vrouw, vrouw 
en kind, de plaats van de vrouw, de 
godinnen en priesteressen, de 
vrouw aan het koningshof, de ero
tiek, het dagelijkse leven, kosme-
tika en kleding. Muziek en dans, de 

vrouw in de kunst. Dit laatste tema 
komt natuurlijk wel doorlopend aan 

bod, niet zomaar droeg de ten
toonstelling die eerder in Duitsland 
gehouden werd als boventitel 
,,Nofret - die Schone". Het is trou
wens verbluffend hoe aangrijpend 
gaaf de bekoorlijke gelaatstrekken 
van de Egyptische vrouw zo tref
fend, zuiver en gevoelig door de 
kunstenaars werden vastgelegd 
dat ZIJ ons nog steeds kunnen be
koren. 

Bij de tentoonstelling wordt een 
catalogus gepubliceerd van 200 
pagina's met kleurenafbeeldingen 
van alle objekten, een wetenschap
pelijk voortreffelijke inleiding en 
een honderdtal poëtische notities 
die uit het oud-Egyptisch, via het 
Duits, vertaald werden door Wij
medewerker Nic van Bruggen De 
toegangsprijs zal 200 frank bedra
gen, de catalogus zal 450 frank 
kosten. 

Talpa 

j - ^ ' — - . . ^ 

MetromoUen graeven int verkeerde gat, 
sy cruypen onderenboveneen, 
sy by ten en blaesen hun eygen sat. 
't Syn blinde mollen ondereen. 

^Mee^peUn 
De oplossing van onze reuzepuzzel 

in het WIJ-vakantienummer behou
den wij voor volgende week. In 
,,Meespelen (90)" zochten wij inder
daad de naam van priester Adolf 
Daens (1839 -1907). Uit de vele ant
woorden werd de Fries Roel Falkena, 
lid van het hoofdbestuur van de Eu
ropese Vrije Alliantie geloot. Eerst
daags ontvangt onze trouwe Friese 
lezer een boekenpakket. In de 91 ste 
opgave moest de oplossing natuur
lijk Martin Luther King (1929 -1968) 
zijn. Erik Swertvaegher uit Houtem-
Veurne is de gelukkige winnaar. Pro
ficiat aan alle juiste inzenders en uit
eraard aan onze prijswinnaars. 

We blijven doorgaan. Hieronder 

volgt een nieuwe puzzel. Oplossin
gen worden ingewacht op ons ver
trouwde adres: WIJ, „Meespelen 
(93)", Banikadenpleln 12,1000 Brus
sel. Tot maandag 2 september. Veel 
geluk! 

WE zoeken de naam van de 
auteur van deze mer
kwaardige tekst. Deze 

dokter werd in 1967 vermoord in 
Zuid-Amerika. 

,,Deze massa, met zijn vele fa
cetten, is niet, zoals men wel be
weert, een totaal van gelijkvormige 
elementen dat als een volgzame 
kudde handelt. Het is waar dat het 
zijn leiders, vooral Fidel Castro, on

wankelbaar volgt, maar het grote 
vertrouwen dat Fidel gewekt heeft, 
houdt verband met de juiste inter
pretatie van de wensen en de ver
langens van het volk en met zijn er
nstige streven zijn beloften te 
houden. 

De massa heeft aan de agrari
sche hervorming en aan de moei
lijke taak van het beheer van de 
staatsbedrijven deelgenomen; ze 
heeft het heldhaftige verzet bij 
Playa Giron meegemaakt en zij 
heeft deelgenomen aan de strijd te
gen diverse, door de CIA bewapen
de benden; ze maakte de oktober-
krisis mee, één van de belan
grijkste momenten van de moder
ne geschiedenis en thas gaat zij 
voort met de opbouw van het soci
alisme. 

Op het eerste gezicht schijnt het 
dat zij die over de onderworpen
heid van het individu aan de staat 
spreken, gelijk hebben; de massa 
voert met groot entoesiasme en 
een ongeëvenaarde discipline de 
taken uit, die de regering heeft 
vastgesteld." 
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Erperheide te Peer 

Zonnige zuiden in poclcet 
gen en akkomodaties op Erperhei
de bestaan onder meer uit een 
bowlingcentrum met acht professi
onele banen, een minigolf, vier all-
weather tennisbanen, een fietsen-
verhuur, een ruime overzichtelijke 
supermarkt met alle dagen vers 
brood, vlees, groenten en fruit, een 

Eén geliefde pleisterplaats van de Vlaamse vakan
tieganger in eigen land blijkt het bungalowpark Erper
heide in Peer te zijn. Gelegen in de Limburgse Kem
pen, tussen bossen, beekjes en heide, vormt dit 
5-sterren-bungalowpark van Sporthuis Centrum Re-
kreatie een volwaardig alternatief voor wie het zonni
ge zuiden dichterbij huis wil. Met zijn bungalows in het 
groen, verspreid over 60 ha, een subtropisch zwempa
radijs, diverse sportakkommodaties en uitgebreide 
centrale voorzieningen wil Erperheide bieden wat zelfs 
de meest veeleisende gast zich wensen kan. 

ONLANGS deed Erperheide 
fikse investeringen het bun-
galowbestand werd met 100 

eenheden vergroot en resulteert 
nu in een 800-tal woningen (onge
veer 3 500 vakantiegangers bij vol
ledige bezetting), het subtropisch 
zwemparadijs werd met zo'n 
700 m2 uitgebreid een bad met 
wildwaterstroming, tropische 
zwembadtuin, een drietrapswater-
val, een Turks stoombad en een 
zwemmersbarin'twater Deze uit
breidingen creëren een 15-tal nieu
we jobs en brengt een totaal aan
tal arbeidsplaatsen op zo'n 220 

Het eerste dat je opvalt in Erper
heide IS de ongedwongen sfeer en 
de weldadige rust die er overal 
heersen Door een uitgekiende 
bouwkonstruktie waarborgen de 
geschakelde bungalows met prive-
terras een maximum aan privacy 
Momenteel kan u op Erperheide 
verblijven in 2- en 3-persoonsap 
partementen, bungalows voor 5 tot 
8 personen,' n 100-tal n leu we 4- tot 
5-persoons luxe-bungalows Tot de 
standaarduitrusting van elke wo
ning behoren o a een badkamer 
met ligbad, een volledig uitgeruste 
keuken, een funktionele eethoek, 
een gezellige zithoek met open 
haard, radio en kleuren-tv Dage
lijks worden er via een distributie
systeem zes verschillende recen
te speelfilms uitgezonden op de 
twee videokanalen 

Subtropische 
verrassing 
Het meest karakteristieke van 

Erperheide is zonder twijfel het 
subtropische zwemparadijs met 
zijn talrijke speelse mogelijkheden 
BIJ een behaaglijke temperatuur 
van rond dertig graden en in de 
schaduw van palmen, bananenbo-
men en ander tropisch groen, duik 
je hier van de ene verrassing in de 
andere Een golfslagbad met een 
enorme waterglijbaan, ontspan
nende hot-wirlpools, een sprudel-
bad met een doorgang naar het 

RKhtmglU 
Eindhovenf/f 
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extra-warme buitenbad, een ver
kwikkend koud dompelbad, overal 
kan je uitgebreid gebruik van ma
ken En terwijl pa met de kleintjes 
rondspettert in het peuterbad, 
bruint ma heerlijk bij onder het so
larium of het zonnekanon Voor 
een verfrissend drankje of een ijs
je kan je terecht bij de zwem-
mersbar 

De verdere centrale voorzienin-

^^ncMxat 
Tijdens onze (kortstondige) vakantie 

ontvingen wij nog een paar antwoorden 
op ons rubriekje,,Kandidaat". Een aan
tal lijstaanvoerders hebben van die tijd 
gebruik gemaakt om hun beste lyrische 
kwaliteiten boven te halen. 

EEN onder hen heet Robert Vandezande, sinds ge
ruime tijd kopman van de VU-senaatslijst in het 
arrondissement Leuven Rob wordt binnen en 

buiten de partij gewaardeerd als een biezonder knap 

Rob Vandezande, graag in het gezelschap van Eva '^ 

jurist Maar, wat weinigen weten, senator Vandezan
de IS ook een man die een heel specifieke vorm van hu
mor bezit Een staaltje daarvan leest U hieronder 

Vraag: Veronderstel dat er een teletijdmachine 
bestaat waarover U kunt beschiken Naar welke tijd zou 
U zich laten terugflitsen en in de huid van welk per
sonage ^ 

Antwoord: ,,Naar het begin der schepping in het 
aards paradijs met Eva 's en appelen als vast gegeven 
Doch met Adam als Vlaming, behept met de instelling 
van Teilhard de Chardin, happig om te weten of de evo
lutie ons vlug het federalisme zou brengen en welke rol 
de Eva 's daarbij zouden spelen " 

Vraag: U bent chef-kok van een Brussels restaurant 
in de buurt van het parlement Welke politici zou U 
graag eens in uw eethuis ontvangen en welke maaltijd 
zou U hen voorschotelen ̂  

Antwoord: ,,Minister Nothomb en minister Gol sa
men, reeds in de wind, komende van een voetbal
wedstrijd, ondersteund door eerste minister Martens 

Restaurant „De Vliegende Hollander" Aperitief 
longe klare met besje naar keuze, voor minussen eau 
de toilette Dagschotel Capucijners met l\/longo(o)lse 
aardappeltjes Wijn Les h(z)eves de nos Tombes Na
gerecht Cocktail bleu mer met Sleidinger garnaal -
Haagse koffie " 

Vraag: Een buitenlandse televisiezender biedt U drie 
minuten zendtijd aan Wat zou U de buitenlandse kij
kers vertellen over Vlaanderen "> 

Antwoord :„lk zou zeggen dat dit veel te weinig is 
Daarom telegramstijl wevers - welstand - werklustig 
- uitgezogen - Vlaamse pnmitieven - opgang - vlucht 
naar het noorden - afgang - l^ercier - petits vicaires -
frontsoldaten - aktivisten - repressie - oorlog - epuratie 
- verbanning - opgang - drukkingsgroepen - bewustwor
ding - Volksunie - federalisme - confederalisme - am
nestie - natie - zelfstandig - Staat 

Het verhaal stuur ik na voor een vervolgserie " 
Vraag: Van welke muziek houdt U het meest'^ 

Waarom '> 
Antwoord: ,,Van klassieke en semi-klassieke mu

ziek Omdat de eerste mij weemoedig doch hoopvol 
stemt en mijn ziel doet zinderen Terwijl de twee mij 
vreugdevol stemt, studentikoos, liefdevol en aangena
me herinnenngen oproept " 

De handig ingeplante optrekjes 
geven telkens zicht op groen De 
koelte van het beekje is toch maar 
meegenomen 

cadeaushop, een wasserette, kap 
salon, een flitsende diskoteek en 
diverse restaurants 

„In den 
Bonten Os" 

Een avondje fonduen of roman
tisch tafelen bij kaarslicht kan men 
in het specialiteitenrestaurant ,,ln 
den Bonten Os" Verder is er een 
zelfbedieningsrestaurant tot een 
pannekoekenhuisje toe en het 
, ,Cafe Chez Pierre'' Het kinderhof
je biedt tegen een geringe vergoe
ding deskundige opvang van kleu-

^^^m ^ Ê^ Verdere in-

^L^m ^ y ^ 'een kleurrij-
^ ^ # ke folder 

aanvragen 
of een bun-galow reserven in al
le BBL-kantoren, alle vestigin
gen van VTB, Neckermann 
Reizen en Erperheide, tel. 
011-47.24.72. 

ters gedurende enkele uren per 
dag De kinderen kunnen er naar 
hartelust spelen en knutselen on
der leiding van een kreatieve ,,juf" 

Buiten de akkommodaties is er 
nog een ,,entertainment-team" dat 
dagtnps, huifkartochten, bingo
avonden, pleinfeesten met barbe
cue en muziek, spokentochten en 
tal van sportaktiviteiten organi-
zeert Maar dat is dan wel voor de 
gasten die met zo gesteld zijn op ei
gen initiatief 
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Eindelijk opnieuw interesse voor gebeuren „op het veld" 

Neemt ons voetbal 
een nieuwe start? 

De voetbalsport staat seffens twee jaar lang ononderbroken in het middelpunt 
van de belangstelling. Wat begon met de ingreep van onderzoeksrecliter Bellemans 
en eindigde met het ontslag van vice-eerste minister Jean Golkan evenwel bezwaar
lijk op de gulden bladzijden van de vaderlandse voetbalgeschiedenis worden neer
geschreven. Dat de woekerpraktijken van de Uefa en de Belgische Voetbalbond 
nu ook officieel door een parlementaire onderzoekskommissie werden gegeseld, 
sorteerde voorlopig nog geen gevolgen. Het is niet omdat de regering valt dat bonds
voorzitter Wouters zich vragen hoeft te stellen. Er bestaat immers nog zoiets als 
een rangorde van waarden... 

ZELF houden wij te veel van 
het spel op de groene recht
hoek om in verbittering om 

te kijken. Wij hopen dat in de ko
mende maanden de voetbalsport 
„zelf" opnieuw op de voorgrond 
zal treden. Dat de gebeurtenissen 
op het veld belangrijker en boeien
der zullen worden dan de tribula-
ties op of onder de tribunes. Een 
sportief „réveil" zou welkom zijn. 

Anderlecht? 
De kompetitie 1985-'86 is erg 

vroeg begonnen. Omdat de Rode 
Duivels nog steeds de ambitie 
koesteren medio '86 In Mexico voor 
de wereldbeker te mogen spelen. 
Hoe kondigt het kampioenschap 

zich inmiddels aan? Niet kwaad, al 
vertrekt Sporting Anderlecht op
nieuw als uitgesproken favoriet. De 
spelerskern van Paul Van Himst 
blijft kwairtatief de beste en kwan
titatief de ruimste. Czernia en Hof-
kens gingen, Pier Janssen en... Ju
an Lozano kwamen. Bovendien 
werd ook een veelbelovende jonge 
Deenze aanvalsleider aangewor
ven. Anderlecht venwacht een vlug
ge doorbraak van Mortensen. De 
klub en haar leiders hebben in de 
voorbije jaren herhaaldelijk bewe
zen een gezonde handelsgeest en 
een doordacht sportief beleid aan 
elkaar te kunnen koppelen. Een in 
ons voetbal nog te zeldzame kom-

binatie. Anderlecht blijft dan ook In 
de komende maanden toonaan
gevend. 

Club Brugge voedt het verlangen 
Sporting op de hielen te trappen. 
De Westvlamingen, die in nogal 
dubieuze omstandigheden aan 
een nieuwe sponsor zouden zijn 
geraakt (kandidaatbondsvoor
zitter D'Hooghe zou het nuttige van 
de funktie van beroepsligavoorzit-
ter aan het aangename van de 
funktie van klublelder hebben ge
paard...), lieten de spelerskern na
genoeg onaangeroerd. Jan Ceule-
mans bleef behouden voor Club, 
een aantal veelbelovende jongeren 
werden ,,aangevoerd" en met de 
Fransman Pappin zou de opvolger 
van Raoul Lambert gevonden zijn. 
Als de verwachtingen worden inge
lost zal ons voetbal daar wel bij 
varen. 

* 

En daarna? 
Degrote tweedus... En daarna?... 
Meldt zich een derde klub aan met 
een kandidaat-topploeg? Stan
dard, KV Mechelen, Waregem, 
Luik, Beveren... De opsomming is 
willekeurig. 
De Pouches hebben hun sportie
ve toekomst in de handen gelegd 
van Milan Pavlc, de Joegoslavi
sche trainer die de glorierijke Stan-
dardploeg van het eind van de ja

ren zestig gestalte gaf. Hij klaagde 
alvast de mentaliteit van onze zo
geheten ,,beroepsvoetballers" 
aan... Het verwondert niemand. 
Pavic was altijd een architekt. Blijft 
de vraag of de leeftijd zijn geestdrift 
en bekwaamheid met heeft aange
vreten. Is hij inderdaad nog dezelf
de als voor twintig jaar dan mag 
Standard betere tijden verhopen. 

KV Mechelen sloeg in mei-juni Ie
dereen met verstomming. De klub 
tastte biezonder spectaculair toe 
op de binnen- en buitenlandse spe-
lersmarkt. KV heeft nu onmisken
baar talent In huis. Niemand weet 
evenwel of de klub en haar trainer 
genoeg stielkennis bezitten om die 
plotse rijkdom ook te laten rende
ren. Ons wil het voorkomen dat de 
Mechelse vereniging in de komen
de vierentwintig maanden alles of 
niets zal spelen. Waregem en Luik 
moeten de uitstekende campagne 
van vorig seizoen proberen te be
vestigen. Beide klubs namen wei
nig of geen risico's tijdens de trans
ferperiode. Zij spekuleren blijkbaar 
op de toenemende homogeniteit 
van de spelerskernen. Luik heeft 
een jonge nog groeiende, Ware
gem een meer ervaren ploeg. Bei
de mogen zich nu echter van ston
de af aan meer weerwerk verwach
ten. Men kan geen twee jaar na 
elkaar ,,de revelatie" zijn. Dat heeft 
Beveren bij voorbeeld al herhaal-

De eerste speeldagen van ons voetbal hebben bewezen dat nieuwe interesse van het gebeuren «op het veld» 
een nieuwe start kan betekenen... 

delijk ondervonden. De Waaslan-
ders zullen zeker proberen terug te 
komen ook al moesten zij afscheid 
nemen van Heinz Schonberger, zo 
vaak de spelbepaler en matchwin
naar voor Sportkring. 

Antwerpen 
weer bovenop? 
Met nieuwsgierigheid zal worden 
uitgekeken naarde eerste presta
ties van Beerschot. Na jaren mise
rie en immobilisme voerde de tra-

klubs definitief is afgeschreven. 
Aan dat voor een tiental jaar met 
veel misbaar gepropageerde avon
tuur hebben de meesten enkel 
zware schuldenlast overgehouden. 
De weinige klubs die toen op de 

remmen durfden staan, voelen zich 
nu het komfortabelst. Alhoewel 
men zich van dat laatste ook al niet 
teveel moet voorstellen. De terug
keer naar het semi-profvoetbal van 
de jaren zestig is dan ook nage
noeg algemeen. Een noodgedwon
gen ontwikkeling die geen kwalita
tieve waarborgen inhoudt. 
Om de spektakelwaarde op te voe
ren zijn vele klubs naar... de zonen 
van Mokuna, Bonga Bonga e.a Lo-
linga's teruggekeerd. Na de Hol
landers en de Denen nu de Zaïre-
zen. De circel lijkt zich wel te slui
ten want de kleurlingen uit het land 
van Mobutu waren de eerste,.bui
tenlanders" In ons voetbal. 
Destijds betraden zij als echte 
,,Belgen" onze velden. 

Hun virtuositeit sprak toen tot de 
verbeelding. De onwaarschijnlijke 

Hopelijk komt uit de zwarte periode die ons voetbal heeft meegemaakt 
weer de echte sport naar boven. 

ditierijke klub van het Kiel plots een 
agressieve transferpolitiek. Dirk 
Goossens kwam terug en kreeg het 
gezelschap van Wim Hofkens. 
Daarnaast werden ook nog een 
aantal andere bruikbare spelers 
aangetrokken zodat de ploeg van 
trainer Koudijzer moeiteloos uit de 
gevarenzone moet kunnen blijven 
en misschien zelfs een plaats in de 
subtop zal mogen opeisen. Voor 
het geteisterde Antwerps voetbal 
zou het een verademing zijn. 

Enkele klubs schijnen ons in ver
gelijking met vorig seizoen duide
lijk verzwakt: AA Gent (dat nood
gedwongen saneerde maar schit
terend revanche nam op Club 
Brugge), Waterschei (dat eenzelf
de versoberingskuur onderging), 
Lierse (dat volledig weg wil van het 
onbetaalbare beroepsvoetbal) en 
Seraing (dat na Bocande en Clae-
sen nu ook Kabongo moest laten 
vertrekken). De matiging was trou
wens een algemeen verschijnsel. 
Voor euforie Is in ons voetbal dui
delijk geen plaats meer. De nieuw 
gepromoveerden, RWDM en Spor
ting Charleroi, schuwden eve
neens riskante Investeringen. De 
Brusselse klub legde zijn spelers 
zelfs nieuwe bezuinigingen op. On
danks deze in de voorbije jaren al 
onophoudend hadden ingeleverd. 
Het zoveelste bewijs dat het prof
voetbal door de meeste van onze 

doorbraak van Kabongo (bekroond 
met een overgang van om en bij de 
dertig miljoen naar Racing Club de 
Paris) heeft onze geldhongerige 
klubs naar de vroegere kolonie te
ruggevoerd. Plots zouden de spe
lers met internationale klasse daar 
voor het rapen liggen. Ongelooflijk 
natuurlijk, maar in moeilijke tijden 
IS een kinderhand gauw gevuld. 

De onmiskenbare speelsheid en 
technische bedrevenheid van de 
meeste kleurlingen wordt in ons 
vergnjsd voetbal momenteel hoog 
gewaardeerd. Het heet dat de sup
porters in vervoering raken bIj on
verwachte kronkels. Waaruit de 
klubs zouden moeten afleiden dat 
zIj jarenlang op het verkeerde 
paard hebben gewed. Het tech
nisch brio werd immers graag ge
offerd op het altaar van het resul
taatsvoetbal. 

Het heeft een tijdje geduurd voor
aleer al de betrokkenen begrepen 
dat het goed misliep. De kentering 
is nu misschien ingetreden. Dat zal 
moeten blijken in de komende zes 
weken. Eind september zal men 
klaarder zien. Dan zullen we weten 
of ons voetbal inderdaad een nieu
we start heeft genomen. 

Zal men eindelijk een streep kun
nen trekken onder de donkerste 
periode uit de naoorlogse voetbal
geschiedenis? Het IS niet wense
lijk, het Is gewoon noodzakelijk. 
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AlidaNeslo: 

„Ik voel mij In Vlaanderen 
opperbest thuis" 

ANTWERPEN — ,,Het blijkt u wat te verbazen, maar ik tiou van dit land. Ik ben 
nu onderhand dertien jaar uit Suriname weg, en woon even zolang in Antwerpen. 
Ik zou hier niet meer wegwillen. Zeker niet naar, bijvoorbeeld, Nederland gaan wo
nen. Wel trek ik er geregeld graag op uit. Zeker ook voor een nieuw bezoek aan 
mijn geboorteland. Maar ik ben toch telkens weer blij als ik terugkom en de O.-L.-
Vrouwetoren zie. Alles is hier zo lekker rommelig. En dat past uitstekend bij mijn 
temperament." J-'Zpmeft^ 
ALIDA Nesto is vooral populair 

geworden door haar optre
den in het amusante TV-

Touché. Maar, al die jaren dat ze bij 
ons vertoeft heeft ze bewezen nog 
bijzonder veel andere pijlen op 
haar boog te hebben. Onder meer, 
maar vooral, in het teater. Bij de 
'Zwarte Komedie' van Antwerpen. 

Een originele bijdrage biedt ze 
de jongste tijd ook in het 'Genoot
schap', radioprogramma op zon
dagochtend bij omroep Brabant. 
Haar culinaire wenken zijn in de 
klassieke kookboeken niet terug te 
vinden. 

Temperament 

Hoe is het mogelijk vanuit het 
zonnige Paramaribo naar ons 
land te trekken en in Antwerpen 
een nagenoeg definitieve thuis
haven te vinden? 

Alida Neslo: „Allicht zou ik nooit 
bij jullie aangeland zijn mocht ik 
meteen één van mijn jeugddromen 
kunnen vervuld hebben. Ik wilde 
danseres worden. Maar dat mocht 
niet van mijn ouders. Ik kom uit een 
heel erg inteilektueel midden. 

Vader was direkteur van het 
Planbureau. Stel je dan voor: zijn 
dochter danseres..! Bovendien 
deed ik het best op school. Inmid
dels ging ik ook wel in de leer bij 
een oom die faam had als koreo-
graaf. 

Maar ik zou dus verder studeren. 
In Sunname zelf was er toen nog 
geen universiteit. Het werd uitkij
ken naar het buitenland. Ik kreeg 
les van verschillende leerkrachten 
uit Vlaanderen. Jullie temperament 
sluit nauw aan bij dat van ons, Su-
rinamers. 

Ik geraakte goed bevriend met 
een Limburgse lerares. Die leerde 
me Engels en Spaans. Uit wat ik al
lemaal te weten kwam besliste ik 
zeker niet naar Nederland of Ame
rika te gaan studeren. Zoals mijn 
vader wel graag wenste. 

Door het kontakt met die Lim
burgse heb ik thuis uiteindelijk een 
compromis kunnen sluiten: ik 
mocht gaan studeren aan het RU
CA in Antwerpen. En voila, hier 
loop ik dus nog altijd rond." 

500 frank 
Waren die universitaire stu

dies nodig om nadien als aktrice 
bedrijvig te worden of op de ra
dio culinaire recepten aan de 
man en vrouw te brengen? 

Alida Neslo: „Ik heb er nog al
tijd hoegenaamd geen spijt van 
een tijdlang hogere studies ge
volgd te hebben. Algemene ontwik
keling is altijd best meegenomen. 
Zoals talenkennis trouwens ook. 
Maar toen ik 21 was zei een leraar 
me: „wil je als artieste verder door 
het leven gaan, dan is het voor de 
scholing hét moment. Nu of nooit." 

Ik heb dan de kordate beslissing 
genomen. Allereerst: breken met 
de universitaire studies. Het gevolg 
was meteen ook dat ik mijn studie
beurs verloor. Ik moest leren leven 
met 500 frank per week. Tijdens 
mijn opleiding aan de studio Her
man Teirlinck zat ik echt 'aan de 
grond'. 

Vanzelfsprekend beterden de 
verre relaties met mijn ouders er 
niet op. Het heeft me hard getrof
fen toen mijn vader uitgerekend 
stierf tijdens mijn allereerste to
neelpremière... Maar nadien deed 
het me dan toch weer deugd toen 
later mijn moeder fier was als ze 
een toneeloptreden van mij bij
woonde. 

Wij hebben een toernee ge
maakt doorheen Suriname, en het 

is een enorm suksesrijke trip ge
worden." 

Je houdt van dit land, zoveel is 
duidelijk..?' 

Alida Neslo: ,,De jongste keer 
dat ik in Suriname verbleef was vier 
jaar geleden. De militairen hadden 
er een teater gesloten. Er is alge
mene censuur; dus ook op tea-
terstukken. In zo'n land kan ik niet 
blijven. Zeker niet nu ik er nog wei
nig familiale banden heb, en hier 
veel vrienden heb gemaakt. 

Ik hou veel van zonnige landen, 
maar zeker niet minder van een 
land als België of zoals Schotland. 
Omwille van het landschap, zeer 
zeker. Maar ook omwille van het 
karaktervan de mensen. Schotten 
bijvoorbeeld zijn recht-uit-het-hart 
mensen. Ze hebben een soort ruw
heid die mij wel ligt. Vooral omdat 
in die ruwe bolster dikwijls een 
week hart schuilt. 

Een Schot kan bijvoorbeeld bij 
vrienden ruwe moppen vertellen, 
maar thuis is hij héél anders. 

Ik hou van variatie. Af en toe 
eens de wereld verkennen, er op 
uitvliegen, dat heb ik echt nodig. 
Maar Antwerpen is dus mijn aange
name thuishaven. 

Veel andere bijzonder aangena
me plekjes in Vlaanderen heb ik 
mettertijd ontdekt. De binnenstad 
van Brussel bijvoorbeeld; de volk
se buurten waar ik graag vertoef. 
Maar meteen ook de business-stad 
waar ik echt niet graag zou willen 
wonen. 

Ik zal allicht niet de enige 'vreem
de' bezoeker zijn die van oordeel is 
dat Brugge een stad is zoals er wei
nig ter wereld zijn. 

En dan die prachtige zandkust, 
weliswaar triestig overschaduwd 
door enorme en dikwijls lelijk-
storende buildings. Vooral in de 
wintermaanden dwaal ik graag 
rond op de zeedijken van de 
Vlaamse badsteden. Precies in die 
periode, 'als de grote toeristen-
drukte weg is', zijn die pensions 
daar voor de toeristen verwennend 
knap. 

Nochtans zou ons land 
het 'lelijkste ter wereld zijn'..? 

Alida Neslo: „Er is hier een wild
groei op het gebied van urbanisa
tie. Men zegt mij dat er nochtans 
veel wetten zijn om de ruimtelijke 
ordening te regelen. Maar als ik 
dan bijvoorbeeld de 'Antwerp To
wer Opera' zie, zoiets stoort mij 
enorm. 

Hoewel, reizen om te leren en te 
leren relativeren blijkt onmisken
baar een onvervangbare waarde te 
hebben. Toen ik bij jullie, in Vlaan
deren, de allereerste keer aanbe
landde kreeg ik het uitzicht op het 
Antwerpse Astridplein en de Key-
serlei... die opengereten lagen om
wille van de metrowerken. 

Ik vond zulks niet afschuwelijk. Ik 
had voordien reeds andere nog 
veel meer geradbraakte steden ge
zien. Na enkele uurtjes venwijlen in 
de havenstad vond ik Antwerpen 
gewoonweg prachtig. 

Vlaanderen, de Vlaamse steden 
ook, kunnen niet betiteld worden 
als ,,lelijkste ter wereld". Natuur
lijk, het hangt er allicht vanaf hoe je 
het allemaal bekijkt. Watje van een 
stad of een landelijk verblijf ver
wacht. 

Ik houd van rommelige toestan
den. En dit heb ik bij jullie gevon
den en ik geniet er nog altijd met 
avontuurlijke teugen van. 

Het past zo lekker bij mijn tempe
rament. Een land waar alles zo 
krampachtig overal even laag en 
even hoog is — zoals in Nederland 
bijvoorbeeld — zulks vind ik vrese
lijk triestig. 

Dit is dan weer het andere uit
erste van maatschappelijke orde
ning. Alles zo „egaal". Zoals elders 
ook: alle cafés bijvoorbeeld ged
wongen gesloten om 2 uur 's 
nachts. Niet dat ik er op uit ben om 
een leven als een nachtvlinder te 
slijten. Maar, als je dan al eens met 
vrienden ,,op toer gaat", dan moet 
het toch ook mogelijk zijn een ple-
ziertocht niet abrupt afgebroken te 
zien door een hard politiereg-
lement. 

Zulks, zulke vrijheid, is enorm 
veel waard. Maar ik heb evenwel 

de indruk dat ,,de Belgen" die gro
te menselijke waarde onvoldoende 
beseffen. Hier wordt tegelijkertijd 
rijkelijk én vrij geleefd, tenwijl er nog 
veel meer gemopperd wordt. Al die 
mopperaars; zulks stoort mij inder
daad soms wel." 

Vlamingen zijn noeste werkers 
en zijn (waren) jarenlang hard
nekkige optimisten, zo hebben 
sociologen en anderen in studie
rapporten neergeschreven. Mét 
bijbehorende wetenschappelijke 
ijver... 

Alida Neslo: ,,Met recht en re
den wordt er gejammerd over de 
ekonomische krisis. Ik weet ook 
wel wat het betekent in dit land te 
leven met enkele honderden frank 
per week. Dan ,,zlt je inderdaad 
aan de grond." 

Geen grenzen 
Maar, ik vind toch dat er enorm 

veel over de,,krisis" gezeurd wordt 
in dit land. Vooral ook zeker door 
de beleidsmensen. Vandaar allicht 
dat je nog zou gaan geloven ook 
dat dit land het barslecht heeft. Na
tuurlijk, mijn ervaringen vanuit mijn 
moederland en tijdens verre reizen 
zijn hier niet ,,ad rem". Maar ik heb 
vertoefd bij mensen die blij zijn dat 
zij een stukje brood hebben, zon
der beleg. 

Ik heb mensen zien leven in kar
tonnen dozen... Mens toch, veel 
konflikten ontstaan hetzij door on
begrip of vooral door al te gebrek
kige kennis van wat zich elders in 
de wereld afspeelt. 

Voor mij heeft de wereld geen 
grenzen. Onze wereld is er één 
voor alle mensen die er op leven. In 
een politiek blad klinkt zulks allicht 
als een perfekte valse noot. 

Het blijft nochtans mijn overtui
ging dat racisme, apartheid, sepa
ratisme, of hoe men het ook noe
men wil, dat al die konflikten tussen 
volksgroepen ontstaan en in leven 
gehouden worden door triestige 
ontwetendheid, gebrek aan open
heid, tot en met censuur op de be
richtgevingen". 

Onze „kommunautaire proble
men" zijn voor een Surinaamse 
die In de Vlaamse artistieke we
reld — en niet alleen daar — 
sinds lang haar bijdrage levert 
nog immer ,,te klein" om ze te 
begrijpen; laat staan om over te 
dubben?... 

Alida Neslo: ,,Wat mi) betreft: 
hoegenaamd niet. Wél is het zo dat 

Suriname, eertijds een Nederlandse kolonie, werd in 1975 onaf
hankelijk. Er wonen zo'n vierhonderdduizend mensen. Alhoewel 
het Nederlands de officiële taal is worden er ook tal van indiaan
se taJen gesproken maar ook Javaans, Hindi, Chinees, Portugees, 
Spaans, Frans, Engels en de volkstaal Surinaams (ook Sranan), 
die gebaseerd is op een mengeling van Afrikaanse talen en En
gels. Het Nederlands, dat er een eigen literatuur heeft, wordt voor
al gebruikt voor het ondenvijs en in bestuurlijke aangelegenheden. 
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de Brusselse Wetstraatpolitiek 
zelfs voor een ingewekene zoals ik 
sinds meer dan tien jaren enorm in
gewikkeld blijft Nochtans ga ik ge
regeld naar perskonferenties, ook 
ministeriele Als er een regerings 
knsis m de lucht hangt ben ik een 
bezoekster van de publieke galerij 
in het parlement Zo heb ik ook tij
dens het fameuze „Heizeldebat" 
m de Kamer de vinnige diskussies 
bijgewoond Dit oversteeg de kom-
munautaire tegenstellingen Maar 
wat WIJ hierbij andermaal trof die 
hardhorigheid en hardleersheid 
van de politici 

Citaat: 
„Ik vind dat er enorm veel over de „krisis" gezeurd wordt in 
ditland Vooral ook zeker door de beleidsmensen Vandaaral-
licht datje ook nog zou gaan geloven dat dit land het barslecht 
heeft Ik heb geleefd met mensen die blij zijn datzij een stukje 
brood hebben, zonder beleg" 

Ik vind dat de Vlamingen de Ne
derlandse taal veel korrekter, min
der slordig, en alleszins plastischer 
gebruiken dan de Nederlanders 

Die man van de vuilnisdienst in 
Antwerpen stond mij prompt te 
woord Ik vind dat in een drietalig 
land zelfs alle lokketbedienden die 
landstalen, zij het met perfekt, 
moeten machtig zijn 

Klein land 
Het IS voor mij een revelatie ge

weest TV-Touche als een 
konfrontatie-voeiing met de Vla
mingen meegemaakt te hebben 
Een lichtgevoelig volkje, zeg dat 
wel 

Het zal allemaal alweer ook te 
maken hebben met mijn afkomst 
Ik ben met vreemd aan kommunau-
taire problemen In Suriname leven 

destijds Thuis mocht ik ook met in 
aanwezigheid van bezoekers Sun-
naams spreken Op school werden 
WIJ er hard voor gestraft Mijn moe
dertaal heb ik dus ,,op straat" moe
ten leren 

Vergelijken met de ingewikkelde 
,,kommunautaire problemen" in 
Suriname, (die er evenwel zo met 
geheten worden), vind ik België 
een klem land 
Ik kan mij alsmaar met van de in 

druk ontdoen dat de Vlamingen 
zich in België «achteruitgesteld» 
voelen en het ook zijn door toe
doen van zichzelf Zo'n situatie tref 
je nergens anders aan Toch niet 
m het staatsverband waarbij de 
meerderheid van de bevolking in 
machtstermen de minderheid 
vormt 

Misschien dat ik het ooit toch nog 
eens begrijp '>" 

TV-kultuur 
Zowel radio- als tv-producers 

mochten bij herhaling genieten 
van uw opvallend spontane ar
tistieke talenten.. 

Hooligan-ziekte 

BIJ al dat gebakkelei na het we
reldberoemd gemaakte Heizeldra-
ma hebben de politici uit het oog 
verloren dat er zoveel families ge
troffen werden Dat er ook vier fa 
milies in dit land rouwen 

Hoe moeten die mensen van bij 
ons zich voelen nadat zij vanuit de 
politieke topwereld horen dat die 
verantwoordelijken het allemaal 
met willen geweten hebben *? 

Ik vind dat ook het Heizeldrama 
politiek IS misbruikt Mensenlevens 
gingen intussen verloren Ik hou 
van sport Maar, sport moet sport 
blijven En de overheid moet ervoor 
zorgen dat zulks ook echt ge
schiedt 

De wortels van dit Heizeldrama 
moeten zeker met verder gezocht 
te worden dan de sociale proble
men van veel .Hooligans", maar 
dan wel gekoppeld aan de com
merciële belangen van de organi-
zatoren van grote internationale 
kompetities En ik meen dat er ook 
politieke schuldigen zijn Ik ben zelf 
een voetbalfan ik heb zelf voetbal 
gespeeld Maar nu de Hooligan-
ziekte nog elders dan bij internati
onale kompetities toeslaat is voet
bal echt mets meer voor mij 

Ik heb afgehaakt " 

We hebben het er al even over 
gehad. Ook op een ander gebied 
IS dit land te klem voor u.. ? Was 
TV-Touche een uitlaatklep? 

Alida Neslo. , Ik heb er vooral 
van genoten dat dit BRT 
programma klaarblijkelijk ook in 
Wallonië enorm werd bekeken En 
dat zal dan wel met alleen geweest 
zijn door de uitgeweken Vla
mingen 

Het treft me inderdaad dat zo 
veel,,kleine problemen" in dit land 
opgepept worden tot grote kon-
flikten 

Neem nu de ,,zaak Happart" 
Toen ik m Antwerpen belandde, 
recht vanuit Suriname sprak ik al 
leen Engels Ik vroeg de weg, bij 
het centraal station, aan iemand 
van de vuilmsdiensten Die man 
sprak behalve het,, Aantwaarps' 
nog andere talen Alvast genoeg 
om mij de goede weg te wijzen Dat 
trofmij Evenals veel later de erva-
nng dat jullie Vlamingen nog een 
mindenwaardigheidscomplex heb
ben tegenover bijvoorbeeld de Ne
derlanders 

,, Klein landje, kleine problemen die opgepept worden. ..De, ,zaak Happart'' ? Toen ik in A ntwerpen be
landde, recht vanuit Suriname, wees een man van de vuilmsdiensten me in het Engels de weg. Een Vlaam

se arbeider i" 

Alida Neslo: „Toen ik in Antwer
pen aankwam kende ik geen radio-
of tv-touches BIJ wijze van spre
ken Ik heb het vak hier helemaal 
moeten leren En, zulks was echt 
met zo gemakkelijk Omwille van 
de ,,andere taal" Omwille van de 
andere levenswijze ook Vooral al
licht omwille van mijn levenswijze 
ik,,maak" graag televisie Maar ik 
heb zelf thuis geen tv Geen,.kleu
ren" geen,,zwart-wit" Ik heb nooit 
naar mijn eigen ,,kop" op TV-
Touche gekeken 

Een ganse avond tv kijken kan ik 
zeker met Een hele dag radio 
luisteren noch minder Ik hou van 
stilte Hoewel ik hier zeer gelukkig 
leef is het precies dat wat mij er
gert er IS teveel drukte m dit land 
Ik ben slechts gelukkig als ik af en 
toe tot rust kan komen Dat blijkt 
hier met zo gemakkelijk te zijn 

Ikzelf heb geen last van die 
trieste tv-kultuur die hier over
heerst In Suriname zijn er zo geen 
bejaardentehuizen als hier waar de 
tv als zoethoudertje gebruikt wordt 

Hier wordt op het kleine scherm 
al teveel gekeken naar,,probleem
programma's" die overbodig zou
den zijn als men die kijktijd — op
gespaard gedurende een jaar — 
zou gebruiken om gewoonweg sa 
men iets te gaan doen Men kan er 
mij op nakijken maar ik wens met 
m zulke omstandigheden een ge
zin te stichten Ik voel mij hier bij 
jullie perfekt thuis, maar ik blijf van 
oordeel dat die mensen die het 
meest sociale aandacht verdienen 
in de kou gelaten worden 

TV- en andere instruktiepro-
gramma's verhelpen hier jammer 
genoeg weinig aan " 

Alida Neslo blijkt ons nog op 
een ander domein iets te kunnen 
bijbrengen. Culinair zijn er op 
omroep-Brabant tal van heront
dekkingen geweest bij het „Ge
nootschap"... 

Volle dag werk 
Alida Neslo. ,,Als kind heb ik on
telbare uren gespeeld met mini-
keukentjes Poppen waren mij te 
mm Die culinaire bezigheid boeit 
mij vandaag nog altijd Een Suri
naamse keuken is overvloedig 

Het hoeft daarom met rijkelijk te 
zijn Maar ik weet wel dat mijn moe
der elke dag een halve dag kook 
te Voor de grote schotel Alles 
vers proper klaargemaakt Onze 
prachtige,,keuken van oma" Zon
der bijvoorbeeld een elektrisch 
kookfornuis 

Zonder .mouwvegerij" ik voel 
me uitgedaagd door de Vlaamse 
keuken Zo wat betreft de kunsten 
van de broodbakkers Maar. wat 
me ook hier weer geregeld ergert 
al dat zenuwachtig gedoe 

Een volle dag kookwerk blijkt 
hier met te kunnen Of met meer te 
kunnen Alles is hier zo jachtig En 
waarom toch'Tev Heb je met zo
veel tijd voor jezelf als je zelf wil "? 
Het IS triest als je geen tijd meer 
neemt om het gebeuren om je heen 
rustig te relativeren " 

(Hugo de Schuyteneer) 

En dan dus zeker de Happart
story Hoe IS het mogelijk dat de 
Vlamingen zich door zulke uitein
delijk pietluttig kleine dingen laten 
belachelijk maken "̂  Zo zie ik het al
thans Toenikbijjullie aanbeland
de verstond ik de Vlaamse taal 
nauwelijks Op enkele maanden 
tijds, met een bandrecordertje, heb 
ik Vlaams geleerd Ik begrijp echt 
met waarom een burgemeester m 
het Limburgse Voeren met dezelf
de inspanningen kan opbrengen 

met minder dan zes verschillende 
volkeren met hun eigen taal. le
venswijze hebben en houden Ook 
Chinezen, hindoes, joden. Ja 
vanen 

In zo'n smeltkroes leven is hoe
genaamd met gemakkelijk Zeker 
met als ze door een vreemde mo
gendheid — in Suriname waren het 
de Nederlanders — tegen mekaar 
opgehitst worden 

Er zijn vergelijkingspunten met 
de pesterijen m Vlaamse scholen. 

Volgende week 

met Paul Koeck 
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NMBS benadeelt Antwerpen 
Het was bijna woensdag 24 juli voordat de Antwerpse gemeente

raadsleden met vakantie konden. Alhoewel, veel raadsleden waren 
niet aanwezig, het was zelfs de oppositie die voor de meerderheid 
diende te zorgen. Hopelijk waardeert de SP-CVP-koalitie dit gebaar 
van goede wi l ! 

Vrede 
BIJ ordemotie vroeg Agaiev naar het 

Antwerps vredesstandpunt dat onze 
schepenen zouden vertolken op de gro
te herdenkingsplechtigheid in Hirosji-
ma VU-raadslid Bergers pikte daarop 
in met de vaststelling dat de leden van 
de gemeenteraad de aanstaande reis 
konden vernemen via de pers Hij vroeg 
dan ook nog maar eens naar meer be
trokkenheid bij het beleid Vanop de 
schepenbanken werd geantwoord dat 
de teksten tijdig zouden worden be
zorgd, voor de afreis dus 
Grote Steenweg 

Het punt over de werken aan de Gro
te Steenweg zorgde zowel bij de aan
vang als op het einde van de zitting voor 
de nodige opmerkingen Kort samenge
vat kunnen we zeggen dat de stad 
hoopt dat de werken in 1986 kunnen be
gonnen worden, dat het met de bedoe
ling IS om van deze invalsweg een au
tobaan te maken en dat er zo weinig 
mogelijk zal afgebroken en/of ontei
gend worden De toch opengekomen 
plekken zullen zo haast mogelijk opge
vuld worden, daarvoor blijken reeds ge
gadigden te zijn 
Indaver 

Ook dit punt deed reeds heel wat in
kt vloeien De stad Antwerpen heeft op 
dit vlak geen inspraak, ze heeft even
wel haar eisen gesteld G Bergers 
merkte terecht op dat dit punt, hoe be
langrijk hijzelf het ook vindt, met m de 
Antwerpse gemeenteraad thuis hoort, 
maar wel m de Vlaamse Executieve 
Beperkte aanbestedingen 

Fonne Crick (VU) interpelleerde de 
schepen van Openbare WErken i v m 
de beperkte aankoop van 1 500 grijze 
betontegels De vooropgestelde pnjs 
leek veel te hoog en zo uitzonderlijk blij-

ANTWERPEN 
AUGUSTUS 
25 WOMMELGEM: 33ste Bloemenstoet De kleurrijkste Bloemenstoet 

vertrekt om 15 uur, voordien om 14 uur vertrek van de reklamestoet 
en verschillende muziekmaatschappijen De steltenlopers van Merch-
tem en de reuzen van Dendermonde zijn er ook Tot dan 

SEPTEMBER 
7 EKEREN: Sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere in zaal ,,De 

Boterham" Veltwycklaan 23, Ekeren Van 13u30 tot 14u30 
7 BERCHEM: Tentoonstelling ,,Vlaamse voormannen" en ,,Historiek 

van de Volksunie Berchem" In de hal van het Cultureel Centrum -
Berchem, Dnekomngenstraat 126 Tot en met 8 september 

ken deze tegels nu ook weer met te zijn 
Fonne vermoedde dan ook dat weerom 
een of andere leverancier diende ,,ge
holpen" te worden De schepen kon de 
VU-raadsleden toch met overtuigen, 
onze fraktie onthield zich dan ook 
Metallurgie-Hoboken 

De Van Praetstraat in Hoboken dient 
dringend hersteld te worden Deze 
straat is zelfs te slecht om er tanks over 
te jagen, zo merkte Fonne Crick op 
Voorts stelde hij vast dat de gemeen
schap de kosten dient te dragen voor 
het herstel van een straat die praktisch 
uitsluitend dient voor de nabijgelegen 
fabrieken Hij drong erop aan dat de 
gesprekken met Metallurgie Hoboken 
zouden hervat worden omtrent het 
overnemen van enkele omliggende 
straten Dit zou zowel de Antwerpse be
volking als de fabrieken ten goede ko
men Volgens de schepen werden de 
gesprekken reeds hernomen 

Parkeerruimte 
Na tussenkomst van ons raadslid Ria 

Van Rompay tijdens een vorige zitting, 
werd dit punt verdaagd De oplossing 
die nu werd uitgewerkt schenkt nog 
geen voldoening wat dan ook aanlei
ding was voor een tegenvoorstel De 
schepen beloofde dan ook de gevolgen 
van de ingreep later te bespreken 
Herwaarderingsgebieden 

Fonne Crick vroeg naar duidelijke 
standpunten vanwege het schepenkol-
lege omtrent dit punt daar de burge
meester en de schepenen elkaar in het 
verleden hebben tegengesproken 
Schepen Mangelschots omzeilde met 
zijn antwoorden de gevaarlijke klippen, 
de burgemeester was afwezig en de 
punten werden goedgekeurd 

VU, Agaiev en Vlaams Blok hadden 
vragen omtrent punt 117 op de agenda 

Tweede 
leeuwkesrally in Mortsel 

De Volksumejongeren richten voor 
de tweede maal een wandelzoektocht 
in doorheen een stuk Mortsel Eenstuk
je vakantieontspanning om Mortsel be
ter te leren kennen De tocht vertrekt dit 
jaar aan de St -Benedictuskerk Hij kan 
zowel individueel, als in familie- of 
groepsverband worden opgelost Er 
komt geen enkele speciale kennis bij te 
pas, en hij hoeft ook met binnen een be
paalde tijd te worden afgelegd De deel-
nameformulieren moeten enkel terug in 
ons bezit zijn op 31 augustus 

De formulieren, samen met de route
beschrijving en de vragenlijst, kunnen 
afgehaald worden op volgende adres
sen Cafe Conscience, Sint-
Benedictusstraat 2 te Mortsel, Cafe 
Olymp, Dorpsstraat 16te Mortsel, Rita 
Matthijs, Liersesteenweg 85 te Mortsel, 

vu-Malle groeit... 
Graag kondigen we de geboorte aan 

op 4 oogst jl van Evert Van den Berg-
he, zoontje van oud-bestuurslid Lieve 

Hartelijke gelukwensen van de 
,, Wij"-redaktie aan de jonge telg en de 
ganse familie 

Winfned Vangramberen, Liersesteen
weg 228 te Mortsel 

Per deelnameformulier betaalt men 
100 fr 

Tijdens de vonge zitting werd schepen 
J Huyghebaert (CVP) uitgewuifd Hij 
vertrok voor een betere job Schepen 
Devroe kwam in de leeggekomen zetel 
terecht De heer De Corte, een nieuw
komer, kwam uiteindelijk terecht op 
de vloer Inderdaad, de meubels waren 
verdwenen Er dienden dan ook voor 
meer dan 300 000 fr nieuwe meubels 
gekocht te worden VU-fraktieleider 
Bergers vroeg dan ook om meer uitleg 
en verwees hierbij naar bepaalde prak
tijken op de ministeries Verhuisden de 
meubels mee naar het Torengebouw' 
De schepen verwees naar een moder
nere aanpak van het klasseersysteem 
en daarom Vervolgens werden enke
le stukken bij de verhuis van schepen 
Van Heyst, van het distnktshuis te Bor
gerhout naar het stadhuis te Antwer
pen, in Borgerhout achtergelaten, van
daar Duidelijk waren de antwoorden 
met, het was evenwel met de bedoeling 
van de VU om schepen De Corte op de 
grond te laten zitten Toch werd de aan
koop met goedgekeurd 

In de loop van de avond, met een 
agenda met meer dan 170 punten, wer
den nog vragen gesteld omtrent aan-
wervingsvoorwaarden, bevordering bij 
keuze, de financiële gevolgen door uit
treding uit ISVAG, fietsenroutes, 
restauratiewerken en -studies, losings-
vergunmngen en het Merksems Kamer-
teater Hierbij werd raadslid-mmister 
Poma zwaar op de proef gesteld 
Interpellaties 

Een eerste interpellatie handelde 
over het gebruik van de computer voor 
de verwerking van de tonnen papieren 
gegevens die de havenaktiviteiten met 
zich meebrengen De hoop werd uitge
drukt dat Antwerpen geen trein zou la
ten voorbijgaan Volgens schepen De
vroe wordt hieraan fors gewerkt door de 
stedelijke havendiensten VU-raadslid 
Van Rompay waarschuwde voor het in
voeren van te veel verschillende syste
men en verwees hierbij naar de proble
men die de douane-diensten kennen 

G Bergers peilde in een scherpe tus
senkomst naar het Antwerps standpunt 
omtrent de ,,IJzeren Rijn" en de 
Intercity-verbinding tussen Antwerpen 
en Keulen Hierbij werd vooral de lak
se houding van de NMBS aangeklaagd 
die al wat Vlaams is of klinkt tracht te sa
boteren Hiervoorworden alle mogelij
ke normen uitgedacht die een verte
kend negatief beeld weergeven Sche
pen Devroe is over de gang van zaken 
evenmin te spreken, hij zal trachten dat 
zowel de stad Hasselt als de Limburg
se provincie-overheden hun protest 
zouden kenbaar maken De GERV rea
geerde reeds ten gunste van de nieu
we spoorverbinding Eens te meer hou
den enkele Walen een Vlaamse en Ant
werpse toekomst in hun greep 

Tot slot van deze avond waren er nog 
twee interpellaties over ,,Het Karbon-
kelhuis" op de Groenplaats en de Grote 
Steenweg Agaiev werd, terecht, gewe
zen op het feit dat de door hen vertolk
te meningen met steeds die van de 
,,Ganse Antwerpse Bevolking" zijn zo
als ze zelf beweert Of zou gans Antwer
pen ermee akkoord gaan dat het ,,Ba-
zaarke" op de Groenplaats maar zou 
moeten verdwijnen en hiermee enkele 
honderden artjeidsplaatsen' En wat 
dan met de leeggekomen ruimte in het 

I centrum van onze s tad ' Koen Pauli 

LIMBURG 

Uitbouw en uitrusting 
van de liandel in iVlaaseii( 

Op initiatief van Leo Pieters, schepen 
van Middenstand en van Jaak Cup
pens, schepen van Ruimtelijke Orde
ning werd aan het Nationaal Instituut 
voor Vestigingsbeleid de opdracht ge
geven een studie te maken voor de uit
bouw en de uitrusting van de handel in 
de drie deelgemeenten van Maaseik. 

De studie berust op wetenschappe
lijke gegevens op grond van studies, 
statistieken, enquêtes e a 

In het verleden werden er regelmatig 
vergunningen afgeleverd voor het bou

wen en uitbaten van winkels en han
delsvestigingen 

Niet ten onrechte stelde men zich de 
vraag of er werkelijk behoefte was om 
bijkomende vestigingen toe te laten of 
bestaande bedrijven te laten uitbreiden 

Een eerste tussentijds rapport ,,voe
ding" IS intussen voltooid 

Het kollege van burgemeester en 
schepenen zal bij het behandelen van 
nieuwe aanvragen met deze gegevens 
rekening houden 

Vaarwel vakantie '85 
De redaktie is weer aan slag, op naar 13 oktober! 
Met dit kiekje, ons gezonden door ene lieve Monika uit Nevele, stie

kem geknipt van ,,haar positieve dwarsligger" in de schaarse zon die 
juli en augustus opklaarden, nemen wij afscheid van de vakantie. Nog 
even aan herinnerd dat de antwoorden op de drie wedstrijden in de 
vakantie-Wij van donderdag 1 augustus worden ingewacht tegen maan
dag 26 augustus. Wat de Meespelenopgave betreft wordt de verloren 
vraag 12 natuurlijk niet meegerekend. De prijzen wachten op de over
winnaars! 

De redaktie 

NU EEN ZICHT
EN SPAAR

REKENING. 
LATER EEN 

VOORDELIGE 
LENING. 

16jaar M'n brommer; m'n vrijheid 
Want vryheid. daar sta ik op. 
Ook als 't op geld aankomt Dus 
m'n zichtrekening by de ASLK. 
En m'n spaarrekening ook. 
Zo werkt m'n geld al voor morgen. 

21 jaar 't Leven loopt op wieltjes. 
Maar onder ons gezegd en gezwe
gen, zonder de ASLK had ik nooit 
zo'n vaart genomen Dank zy m'n 

spaarinteresten kreeg ik 
daar een lening uit de 
duizend 

ASLKi 
we doen met ie mee 
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WEST-VLAANDEREN 
AUGUSTUS 
24 IZEGEM: Daguitstap naar de Kluisberg en omgeving o.l.v. Wilfried 

Lagae. Organizatie: Wandelklub Vlaams Huis en FVV. 
24 WAREGEM: 1 ste groot tuinfeest vanaf 12 uur tot..., in de tuin van Er

ik Deroose, Churchilllaan 14, Waregem. Aperitiefkoncert, gastrono
misch braadfeest, jeugdvijfkamp, caviakoers, waarzegster, schiettent, 
dansavond. Inkom: 100 fr. (2 konsumpties inbegr.). Org.: VU-
Waregem. 

24 OOSTKERKE-DAMME: Vlaamse Kermis om 15 uur en barbecue om 
ISuunn hoeve ,,Langehoek", Koolkerkesteenweg76. Organisatie: 
VU-Brugge-Noord. 

30 IZEGEM: Sint-Tillotoren, om 20 uur: beiaardkoncert door Milford Myh-
re (USA) voorzitter Wereldfed. Beiaardiers. Voordragen van poëzie 
van A. Van Wilderode. Organizatie: Stadsbestuur, m.m.v. VSVK. 

31 ASSEBROEK: Kinder-playbackshov*?. Gepresenteerd door Mieke 
Bouve. Aanvang 14 uur. Deelnemers moeten vooraf inschrijven bij 
L, Grootaerdt, 't Leitje 56, 8320 Brugge 4 (Tel: 050-36.29.31). T.v.v. 
sociaal doel. Org.: Trefpunt-Assebroek. 

SEPTEMBER 
6 SINT-ELOOIS-WINKEL: Vic Anciaux om 20u. in zaal De Kring + voor

stelling VU-kandidaten komende verkiezingen. Organisatie: VUJO. 

IZEGEM 
NATIONAAL SCHOEISELMUSEUM 
NATIONAAL BORSTELMUSEUM 
Twee kleinschalig opgevatte musea, die de bezoeker laten ken
nismaken met alle facetten van twee ambachten die Izegem groot 
hebben gemaakt. 
Vaste openingsuren: 
Schoeiselmuseum: iedere zaterdag van 9 u. tot 11 u. 
Borstelmuseum: iedere zaterdag van 10 tot 12 u. 
Daarnaast worden de musea altijd opengesteld voor groepen. 

Toegangsprijzen: 
40 fr. per persoon (individueel) 
20 fr. per persoon (in groepsverband) 

Voor aanvraag en inlichtingen; 
Stadsbestuur Izegem 
Korenmarkt 10 
8700 IZEGEM 
Tel. 051-30.22.04. ,^^^^,3„ 

Vlaamse kermis 
bij 
VU-Waregem 

Om aan de zo nodige kiesfondsen te 
geraken houdt de afdeling Waregem 
een groots tuinfeest in de ,,Gele Roo-
setuin" van Erik Deroose en dit op za
terdag 24 augustus vanaf 12 uur. 

Er is een feesttent, een aperitiefkon
cert, een gastronomisch braadfeest, 
een jeugd-vijfkamp, een waarzegster, 
een sjammelbar, een schiettent en nog 
vele dingen meer. 

Het wordt dus een echte ,,Vlaamse 
Kermis", waarop alle groot-
Waregemse VU-sympatisanten ver
wacht worden. 

Rouw te Brugge 
Wij vernemen het overlijden van de 

heer Antoine Carette (1911-1985). De
ze Bruggeling, vader van onze mede
werker de dichter Hendrik, is een gro
te naam in de Vlaamse film- en televi
siewereld. Hij was ook een bekende in 
Vlaamsnationale middens. 

De uitvaart had vorige vrijdag in alle 
soberheid plaats. 

Aan de nabestaanden bieden wij on
ze deelneming aan. 

• Piaatsaanbieding 
Het ziekenfonds West-Flandria zoekt 

voor een BTK-projekt een licentiaat ge
schiedenis woonachtig in het Kortrijk-
se en gemotiveerd om historisch onder
zoek te doen i.v.m. het Vlaams-
nationalisme in het arr. Kortrijk. Zich 
wenden tot West-Flandria, Graaf Gwij-
de van Namenstraat 7,8500 Kortrijk of 
tel.:056-21.26.99. 

M$ 17 

OOST-VLAANDEREN 
AUGUSTUS 
24 MERELBEKE: Jaarlijkse barbecue in zaal Rola, Roskamstraat. In

schrijvingsprijs 300 fr., kinderen 150fr.Tel:091/62.99.36of 30.41.00.. 
Aanvang: 19 uur. Organisatie: VU-Merelbeke. 

SEPTEMBER 
1 VURSTE: 5de jaarlijks visfestijn, met als gast VU-voorzitter Vic An

ciaux. Te Vurste, Akkerlos 3. Aanvang 12 uur. Deelnameprijs: 220 fr. 
Organisatie: VU-Gent. 

3 DRONGEN: Senator Oswald Van Ooteghem licht zijn plan tegen 
jeugdwerkloosheid toe; café Artevelde, Koninginnestraat 39 te Dron
gen. Aanvang: 20 u. Toegang gratis. Iedereen welkom. Organisatie: 
VU-Drongen. 

8 IMPE-LEDE: Jaarlijks vriendenfeest van de D.M./Z.B.-vriendenkring: 
,,Snel-Pede". Om 11 u. eucharistieviering in de Sint-Denijskerkte Im-
pe voor onze overleden vrienden. Na de mis EETIVIAAL IN ZAAL «Edel-
weis», Steenstraat 38 Lede. Deelnameprijs eetmaal: 380 fr. Tafelre
de door Daan Vervaet. Inschrijvingen : Bayens Marcel (053/21.22.65) 
en Galle Jan (053/21.95.98) 

„Gemeente en afvalwaterbeieid 
Het Vormingscentrum Lodewijk Dos

fel nodigt alle geïnteresseerden uit op 
twee studie-avonden rond het tema 
,,Gemeente en afvalwaterbeieid" op 4 
en 6 september e.k. 

Sinds 1982 is in deze materie immers 
heel wat veranderd o.m. door de oprich
ting van de Vlaamse Waterzuive
ringsmaatschappij. Met deze studie
avonden wil het Vormingscentrum Lo
dewijk Dosfel trachten enige klaarheid 
te scheppen in de relatie gemeente— 
VWZ en de plaats van de gemeenten in
zake afvalwaterbeieid. In een eerste 
deel wordt het technisch kader bena
derd met om. de noodzaak voor afval

waterbeieid en waterzuivering; voor
stelling van VWZ en haar programma's. 
Het tweede deel wil vooral het juridi
sche aspekt behandelen. Hierbij zal 
vooral de relatie tussen de gemeenten 
en VWZ aan bod komen, de overdracht 
van dossiers en de taak van de ge
meenten. 

Deze kursus gaat door in de lokalen 
van VAKBEL, Limburgstraat 90 te Gent, 
telkens van 20 tot 23 u. 

Inschrijven kan nog tot 28 augustus 
e.k. bij het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel, Bennesteeg 4 te 9000 Gent of 
telefonisch 091-25 75.27. 

De kursusbijdrage bedraagt 450 fr. 

Nieuw leven te Deinze 
Het bestuur van de plaatselijke afde

ling Deinze wenst zijn voorzitter Wim 
Maes en echtgenote Hilde De Jaeger 
van harte geluk bij de geboorte van hun 
derde zoon. Na Thomas en Pieteriser 

nu ook een Ruben Maes. Veel geluk 
voor deze drie zonen en hun ouders. 

Gelukwensen ook voor grootvader 
Herman Maes, VU-gemeenteraadslid 
te Deinze. 

Vandaag inschrijven! 
Barbecue te Merelbeke 

Op zaterdag 24 augustus richt de VU-
adeling Merelbeke haar jaarlijkse bar
becue in. Alle leden en sympatisanten 
zijn hierop van harte uitgenodigt. 

Vanaf 19 uur kan je terecht in de ho
vingen van O. Thiba, zaal Rola in de 
Roskamstraat. 

Voor de prijs van 300 fr. word je een 
heerlijke barbecue-maaltijd voorge
schoteld. 

Inschrijven kan nog tot donderdag 22 
augustus (vandaag) op het nummer 
091-62.99.36 (na 18 uur) of op 30.41.00 
(van 9 tot 19 u.) 

VNOS op TV 
De Vlaams-Nationale Om-

roepstichting brengt op vrijdag 23 
augustus aanstaande de 14de af
levering van haar TV-magazine 
'85 en dit om 19 u. 30 op het 
eerste BRT-net, met volgende on
derwerpen: 

Tuingesprek met Hugo 
Schiltz: 

Een ongewone kennismaking 
met Hugo Schiltz bij het ontbijt, in 

huiselijke sfeer in de tuin, In het 
park op Linkeroever en al winke
lend in de oude stad. Schiltz 
spreekt natuurlijk ook over politiek 
en trekt de politieke lijn van de 
Volksunie radikaal door naar een 
redelijk alternatief: meer werk en 
minder lasten in een Vrij Vlaande
ren ; meteen ook de inzet van de 
komende kiesstrijd. 

Waregem of hoe Vlaanderen de 
technologische uitdaging aandurft. 

SIEMENS 

Liefde voor het leven l 
Met de nieuwe Siemens WV 2760 wasmachine wordt 't 
beslist een langdurige liefde. Hij wordt een trouwe 
partner voor u, vele jaren lang, dag na dag. Hij heeft 
dan ook alles méé : 
• roestvrij stalen trommel en kuip, uw garantie voor 

een lange levensduur 
• grote kapaciteit (5 kg) 
• centrifugeren op 350, 600 of 800 t/min. 
• veel programma's waarvan 2 spaarprogramma's, 

toets kleine was en temperatuur naar believen 
instelbaar 

Vergelijk... en kies Siemens ! Raadpleeg dek 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappe
lijk Welzijn van 
Antwerpen 

Plaatsen van 
Informaticus 
en van Programmator 
1ste klasse 

De bedieningen van informaticus 
en van programmator 1ste klasse 
worden openverklaard onder voor
behoud van goedkeuring door de 
hogere overheid van de voorzie
ning van deze plaatsen in de perso
neelsformatie. Intussen kan, mits 
gunstig advies van de Bedrijfsge
neeskundige Dienst, reeds overge
gaan worden tot aanstelling in tij
delijk verband voor een termijn van 
zes maanden, eventueel verleng
baar met periodes van zes maan
den in afwachting van de definitie
ve goedkeuring van de nieuwe per-
soneelsormatie. De 
programmators zullen gehouden 
zijn in continudienst te werken. Ze 
staan open voor mannelijke en 
vrouwelijke kandidaten. 

Aanvangswedde: 
Informaticus: 71.483 fr. bruto per 

maand. 
Programmator 1ste klasse: 

49.738 fr. per maand. 
Leeftijdsvoorwaarden: de leeftijd 

van 40 jaar niet overschreden heb
ben op 23-9-1985 (45 jaar voor de pri
oriteitsgerechtigden der wetten 
van 3-8-1919 en 27-5-1947). De be
paald benoemde personeelsleden 
worden ontslagen van deze voor
waarden. 

Diplomavereisten; op 23-9-1985 
houder zijn van: 
Voor de bediening van informati
cus, ofwel 
— licentiaat in de handelsweten
schappen 
— licentiaat inde ekonomische we
tenschappen 
— licentiaat in de toegepaste eko
nomische wetenschappen 
— licentiaat in de wetenschappen 
— licentiaat in de informatica 
— handelsingenieur 
— burgerlijk of industrieel inge
nieur 

Voor de bediening van programma
tor 1ste klasse: 
— het diploma van gegradueerde 
in de informatica, afgeleverd door 
een erkende instelling voor ekono-
misch hoger onderwijs van het kor
te type met volledig leerplan of voor 
sociale promotie. 

Er zal voor elke bediening een 
vergelijkend examen worden inge
richt en een werfreserve zal worden 
aangelegd volgens de uitslag van 
dit examen, in afwachting van de 
goedkeuring door de hogere over
heid. Na een proeftijd van één jaar 
te hebben doorgemaakt kunnen de 
uit deze werfreserve aangeworven 
kandidaten dan bepaald benoemd 
worden, afhankelijk van de goed
keuring van de nieuwe personeels
formatie. 

Verplicht inschrijvingsformulier 
te bekomen op de 7de Direktie/Per-
soneelszaken van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39 
te 2000 Antwerpen. 

Inschrijvingsrecht: 400 fr. voor de 
bediening van informaticus; 300 fr 
voor de bediening van programma
tor 1ste klasse; 100 fr voor perso
neelsleden. 

De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het sekretariaat, Lan
ge Gasthuisstraat 33 te 2000 Ant
werpen, uiterlijk op 23-9-1985. 

(Adv. 134) 
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Grootse feesten in 
Kapeile-op-den-Bos 

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus 
gaan de jaarlijkse traditionele feesten 
door in Kapelle-op-den-Bos, in de 
streek beter bekend onder de naam van 
„Volksunie-Mosselfeesten". Zoals in 
de voorbije jaren grijpt het hele evene
ment plaats in het vernieuwde Palmhof 
gelegen in de Schoolstraat nr. 52 
te Kapelle-op-den-Bos (tel.: 
015-71.32.85). 

Er werd dit jaar zeer hard gewerkt 
door de feestploeg onder de leiding van 

TAALKLACHTEN? 
Taalklachtenbus P.B. 73 

9000 GENT-12 

Dirk Duf raing en de genodigden (en dat 
is iedereen die graag een lekker hapje 
lust) wacht een degelijke bediening en 
verzorging en eten van de bovenste 
plank. 

De Mosselfeesten van de Volksunie 
hebben in Kapelle-op-den-Bos een lan
ge traditie. Klein begonnen met een 
paar honderd deelnemers kende de 
feesten vorig jaar in 1984 een ware toe
loop; niet minder dan 2.400 aanwezi
gen kwamen de alom gekende lekkere 
mosselen proeven. Duvel-doet-al Leon 
Calders staat weer paraat om er het al
lerbeste van te maken. 

Het spreekt vanzelf dat de feesten dit 
jaar in een bijzonder daglicht staan: 

vooreerst staan de parlementsverkie
zingen voor de deur met de plaatselij
ke mandataris senator Paul Peeters als 
tweede kandidaat op de kamerlijst, en 
verder wordt einde van het jaar voor de 
eerste keer in de geschiedenis van de 
gemeente een Volksunie-burgemees
ter aangeduid. De grootse feesten van 
het weekeinde 24-25 augustus zijn dus 
zeker een goede aanloop voor deze 
twee evenementen. De hele Volksunie-
afdeling van Kapelle-op-den-Bos hcwpt 
dus uiteraard op vele bezoekers. 

Aan iedereen: hartelijk welkom. 
Openingsuren: zaterdag en zondag 

van 12 tot 21 u. 

ZO€K^aC]€ 
Te huur 
• Gelijkvloers te huur in de Plan-
tenstraal te Sint-Joost-ten-Node, 3 doo-
reenlopende plaatsen en een hofje. In
lichtingen 056-51.17.73. 

TONISSTEINER SPRUDEL, IN BREMEN ERKEND ALS HET BESTE 
MINERAAL WATER, KREEG TE MADRID DE GOUDEN MEDAILLE 
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In Duitsland 
werden de 
mineraalwaters 
aan een 
bijzondere 
waardetest 
onderworpen 
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GEZONDHEID 
IS 

LEVENSGELUK 
Men vroeg zich terecht af waarom mensen die 
normaal wijnen proeven en codifiëren, dit ook niet 
eens zouden doen voor mineraalwaters, wat zonder 
twijfel meer dan gemotiveerd is, nu er jaar na jaar 
meer water gedronken wordt. De verbruiker wenst 
trouwens te weten welk soort water het beste is. 
Autorijden is wel de grootste hinder voor de verkoop 
van alkoholhoudende dranken, zodat de consument 
er een vervanging voor zoekt. Wegens de dikwijls 
slechte smaak van leldingswater, wordt meer mine
raalwater gedronken en wordt vanzelfsprekend ge
zocht naar zuivere, gezonde en verkwikkende bron
waters. Als er wordt aangenomen dat er bij de 
gewone mineraalwaters geen werkelijk slecht sma
kende zijn.kan dit niet altijd gezegd worden van do 
gezondheidswaters. Ten einde het beste, zeer goed 
smakende, efficiënte gezondheidswater uit een ganse 
reeks te onderscheiden, werd een ploeg van gekende 
• proevers » aangesteld, nl. Max Kirschner, Gert v. 
Paczenski, Heinz Gert Woschek, Angelika Jahr en 
Jürgen Schmidt. De plechtigheid had plaats op 
9 maart 1984 in het Bremer Hotel « Columbus ». 

1,8. waarbij -TONISSTEINER SPRUDEL ALS HET 
ALLERBESTE GEZONDHEIDSWATER. werd aangeduid. 
Het Is vanzelfsprekend dat de verschillende firma's 
geenszins verantwoordelijk zijn voor de « smaak ». 
Zij « brouwen • het water n iet : het wordt geleverd 
door de onderaardse bronnen. Zij kunnen er koolzuur 
aan toevoegen, waardoor net meer kriebelt in mond 
en keel, maar daar houdt alle manipulatie 'op als de 
producent zijn water als « mineraal » wil erkend 
zien. In Duitsland bestaan er ongeveer driehonderd 
bronnen. De smaak van het water hangt af van de 
aard van de verschillende grondlagen waarlangs het 
naar de oppervlakte wordt gestuwd. Die grondlagen 
geven de perfekte smaak,- vol gezondheid,- aan 
• TONISSTEINER SPRUDEL •. 
De uitbater van een drank- of eetgelegenheid hecht 
zeer dikwijls geen belang noch aan de kwaliteit, 
noch aan de verscheidenheid van de minerale wa
ters waarvan hij er toevallig 2 of drie ter beschikking 
heeft. De klant die een • TONISSTEINER SPRUDEL . 
vraagt, krijgt dan dikwijls een minderwaardig water
tje voorgezet. Maar de klant is nog steeds koning 
en heeft recht op de waar die hij bestelt. 

Daarom vraagt u ook bij uw winkelier, 
in de drankendiscount, als in café of 
restaurant, dit beste mineraal gezond
heidswater. U KUNT HET EISEN, 
WANT U HEBT ER RECHT OP! 

. TONISSTEINER SPRUDEL • werd door fijne proe-
ver^ op de eerste plaats gekozen als het beste; 
wanneer de klant cjit « BESTE » vraagt, dient de 
uitbater dit water ter beschikking te hebben. Wie 
het nog niet in zijn kelder heeft, wie het thuis nog 
niet in zijn frigo bezit, zette zich in verbinding met 
de « FIRMA ABTS • Tiense steenweg 63, 
3040 BIERBEEK (Korbeek-Lo) - ® 016 / 46 03 11 : 
er zal u worden medegedeeld waar u het gezond
heidswater nr. 1 .TONISSTEINER SPRUDEL. kunt 
bekomen. 

T O N I S S T E I N E R 
het levende water 

In 1 kg Mineralwasser sind folgende feste, geloste 
Stoffe In mg enthalter : 

Het puntensysteem was anders dan bij de wijnproef. 
Het is als op school : het gaat van 1 tot 5, code 
telkens door elke proever gegeven bij 't drinken van 
het zelfde water uit een fles waarop geen naam of 
aanduiding te vinden is, nummer 1 zijnde voor 't 
allerbeste en dan in dalende lijn tot 5. voor « TONIS
STEINER SPRUDEL . gaven de proevers respectie
velijk : Jahr 1,50 - Woschek 1,50 - Schmidt 2 -
Kirschner 2 - v. Paczensky 2, samen 9 of gemiddeld 

Kationen : 
Natrium 
Kalium 
Ammonium 
Magnesium 
Calcium 

Kiese 

138,1 
22,5 
0,1 

171,9 
208,0 
saure 

Anionen : 
Chlorid 18,5 
Nitrat 3,3 
Sulfat 24,4 
NItrIt 0,0 
Hydrogencarbonat1392 

[meta) 451 
Analyse des Chem. Laboratoriums Fresenius. 

Wiesbaden, vom 29.8.1969 
Deze analyse van « 't Levende Water» 

doorgeven aan uw dokter. 

BRABANT 
AUGUSTUS 
24 OPWIJK: 4de grote barbecue in het Spechteshof om 18 u. 30. 
24 KAPELLE-OP-DEN-BOS: Traditionele mosselfeesten, van 12 tot 21 

uur, in zaal Palmhof, Schoolstraat 52. inlichtingen: 015/71.32.85. 
25 KAPELLE-OP-DEN-BOS:Traditionelemosseifeesten,van 12tot21 

uur, in zaal Palmhof, Schoolstraat 52. Inlichtingen: 015/71/32/85. 
SEPTEMBER 

2 JETTE: Spreekbeurt van Vic Anciaux in het trefcentrum Leopold-I-
straat Jette. Aanvang: 20 uur. 

6 BRUSSEL: Ter gelegenheid van zijn 12-jarig bestaan, mosselfestijn 
bij Guido, ,,ln de Viking", Arduinkaai 5,1000 Brussel. Ook op zater
dag 7 en zondag 8 september. Telkens vanaf 12 uur. Reuze tombola 
ten voordele van het Vlaams kiesfonds ,,Brussel onze hoofdstad". 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
ubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voor 

Openingsuren: Di.. woe,, vrij. van 13 lot lSu.30 
Do., z&t. van 10 tot I9u. 30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

Z a a k v o e r d e r KEIZERSTRAAT 2 - I740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf K ie sekoms <op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

In memoriam 
Lodewijk Van Huyck 

Ons lid en voormalig bestuurslid Lo
de Van Huyck is op 4 augustus 1985 
overleden. Hij was amper 49 jaar ge
worden. 

„Halle-
Vilvoorde" 
deel! mee 

De afdelingen worden eraan herin
nerd dat ze het arrondissementsekre-
tariaat of de arrondissementssekreta-
ris zelf de datum en plaats van hun 
eerstvolgende bestuursvergadering 
dienen mee te delen. Een afvaardiging 
van het arrondissementsbestuur zal de
ze vergadering kort bijwonen om het sa
men te hebben over de komende ver
kiezingen en enkele administratieve 
aangelegenheden. 

Op dinsdag 3 september 1985 om 
19 u. 30 een ergadering plaats van de 
gezamenlijke arrondissementsraden 
van Brussel en Halle-Vilvoorde, ge
volgd door een vergadering van de ar-
rondissementsraad van Halle-Vilvoorde 
alleen. 

Voor en tijdens deze vergadering zal 
een foto worden gemaakt van alle kan
didaten (ook kandidaat-kandidaten die 
nog geen (definitieve) plaats kregen 
toegewezen op een of andere ijst. Allen 
worden gevraagd van deze gelegen
heid gebruik te maken om een degelij
ke en gelijkvormige verkiezingsfoto en 
dus verkiezingspropaganda mogelijk te 
maken. 

De kandidaten die geen lid van de ar-
rondissementsraad zijn dienen door 
hun afdeling verwittigd worden. 

Arr. Sekretariaat: Moutstraat 7,1000 
Brussel. 511.59.54. Arr. Sekretaris 
Stephane Rummens, Vilvoordsesteen-
weg 23A, 1850 Grimbergen -
02-269.91.47. 

Geboren te Rotselaar was het zijn 
droom er ooit nog eens terug te keren 
om van zijn levensavond te genieten. 
Het heeft niet mogen zijn. Zijn schoon
broer, vic Longin, is reeds lang een zeer 
geziene figuur in VU-middens van Rot
selaar. 

Lode was in zijn jeugd wielrenner ge
worden, die het zelfs tot landskampioen 
bij de liefhebbers bracht. Ook als be
roepsrenner won hij meerdere prijzen. 

Hij werkte eerst in het bouwbedrijf en 
zette daarna, samen met zijn vrouw Hil
da, een handelszaak op die spoedig 
rendeerde, dankzij hun ondernemings
zin en hun werkkracht. 

In de VU was hij reeds aktief in de 
moeilijke jaren en, al was hij zeer kri
tisch ingesteld tegenover de partij die 
hij lief had, toch kon men steeds een be
roep doen op zijn medewerking en op 
zijn steun. 

Op de rouwbrief staat dit ene zinnet
je: ,,Een goed mens ging van ons 
heen". Men had Lode moeilijk beter 
kunnen typeren, want achter de ironi
sche en steeds tot een kwinkslag berei
de man, schuilde een gouden hart. 

Vlaams feest te 
Tielt-WInge 

De Vlaamse Kring van Tielt-Winge or-
ganizeert een Vlaams feest met barbe
cue en volksspelen op 25 augustus '85 
om 17 u. bij Bavin, Zandstraal 10 te O.-
L.-V.-Tielt. 

Inschrijven bij Willy Vandewalle (tel. 
63.46.15), JefSmekens (tel. 63.23.90), 
Jean Grauwels(tel. 63.14.12). Paul Ei
sen, Oude Tiensebaan (22.32.10). 

Deelname in de kosten: kinderen 
75 fr., volwassenen 110 fr. Tevens her
inneren wij aan onze Periode Wandel
zoektocht die nog doorgaat tot 15 sept. 
Inschrijven en vertrek elke dag (dinsdag 
uitgezonderd) in Tielt-City. 

lustrerie 
25 jaar d e v f j e s e 

betaalbare prijzen! 
- 20 o/o 
— 1 0 % op spotarmaturen 
baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 
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Prestlgeplannen opgeborgen, meer nadruk op sociale projekten 

Burgemeester Jef Valkeniers 
bestuurt Dllbeek met vaste hand 

Na d e g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n v a n o k t o b e r 1982 v o o r s p e l d e 
i e d e r e e n d a t he t n ie t g e m a k k e l i j k z o u z i j n o m D i l b e e k t e b e s t u r e n m e t 
e e n k o a l i t i e v a n d r i e p a r t i j e n e n s l e c h t s e e n n i p t e m e e r d e r h e i d v a n 
1 7 ( 1 1 V o l k s , 4 P V V e n 2 SP) t e g e n o v e r 16 r a a d s l e d e n (12 C V P e n 4 
L D V D - f r a n s t a l i g e n ) . 

A a n v a n k e l i j k w a r e n e r e n k e l e s c h e r m u t s e l i n g e n b i j d e v e r k i e z i n g 
v a n d e O C M W - l e d e n e n d e a f g e v a a r d i g d e n in d e v e r s c h i l l e n d e in te r 
c o m m u n a l e s d i e m e n z e l f s c o m m u n a u t a i r w o u a a n b l a z e n d o c h na 
d e r h a n d b l e e k d i t a l l e s w e i n i g o f n i e t s t e b e t e k e n e n . 

Waar de CVP gedurende de eerste 
twee jaren als zeer agressief overkwam 
bij de behandeling van talrijke dossiers 
(waarvan de meeste door haar vroeger 
werden ingeleid) is dit stilaan minder en 
minder het geval daar ook zij nu de 
moeite moet doen om de dossiers te ko
men instuderen in het gemeentehuis. 

De samenwerking met de administra
tie (in het verleden hoofdzakelijk door 
de CVP benoemd) die aanvankelijk wat 
stroef verliep begint nu beter te vlotten 
daar ook de ambtenaren tot het besef 
zijn gekomen dat niet alleen de politici 
doch ook zij ten dienste staan van de 
bevolking. 

Financiële 
inspanningen 

Ook de inwoners, die voortdurend 
horen | n lezen van gemeenten die 
kampeij met grote deficits op hun be-
^ö t i hg^ëg ihneh meer dan ooit te waar
deren dat er in Dilbeek nog goed wordt 
bestuurd. Er is alleen reeds het feit dat 
Dilbeek op dit ogenblik de laagste be
lastingen heeft van gans Halle-
Vilvoorde (1081 opcentiemen op onroe
rende goederen en 6 % op de perso
nenbelasting) en dat in de jongste jaren 
geen belastingverhoging werd doorge
voerd zoals dit het geval was in de over
grote meerderheid van de Belgische 
gemeenten. Op de hoop toe werden 
zelfs de verhaalbelastingen met bijna 
de helft naar beneden gehaald en wer
den miljoenen uitgegeven aan betere 
dienstverlening: politie (+ 4 miljoen 

voor meer personeel), verkeerswegen 
{+ 5,5 miljoen), volksontwikkeling, 
kunst en sport (-H 1,5 miljoen), OCMW 
en sociale werking (+ 30 miljoen in 
twee jaar tijds vooral i n verband met het 
in werking stellen van het nieuwe rust
huis Breugheldal). 

Wel werden het ophalen van huisvuil, 
het ledigen van de aalputten en het wa
ter duurder doch deze posten werden 
eindelijk gesaneerd waar het vorig 
bestuur zich hierom nooit had bekom
merd. Zo kon de huisvuilophaling goed
koper worden aanbesteed en worden 
bij de Brusselse intercommunale water
maatschappij de algemene onkosten 
nu verdeeld per woongelegenheid en 
niet langer meer per abonnement dank
zij de druk door de Vlaamse gemeen
tebesturen vooral onder impuls van bur
gemeester Valkeniers uitgeoefend op 
de watermaatschappij._Tevens_wordt 
werk gemaakt van de recyclage door 
het selektief ophalen van papier en glas 
en de geplande oprichting van een con
tainerpark. 

Grotere 
betrokl<enheid 

Ondanks de laagkonjunktuur in de 
bouw en vooral in de sociale woon-
bouwsektor blijven sociale woonprojek-
ten lopen in verschillende deelgemeen
ten. De reeds lang geplande aanleg van 
de Kloosterstraat en uitgebreide riole
ringswerken in St.-Martens-Bodegem 
en Itterbeek zijn volop aan de gang. 

Echte prestigeprojekten werden op
geborgen en het bestuur heeft vooral 
oog voor de sanering van lokale 
mistoestanden zoals b.v. de slechte af
watering of riolering van geïsoleerde 
woonkernen. 

De inspraak van de burger is toege
nomen o.m. door het invoeren van een 
spreekrecht voor de gemeenteraad, de 
aanwending van een gesloten TV-
circuit om de gemeenteraadszittingen 
beter te kunnen laten volgen door het 
publiek en de oprichting van verschil
lende gemeentelijke kommissies o.m. 

voor het huisvuil, de verkeersveiligheid 
en de opvolging van het struktuurplan. 

In de oude deelgemeente Dilbeek 
wordt vooral de nadruk gelegd op de 
dorpsherwaardering met twee nieuwe 
BPA's, .Dorpskern" en ,,Dal" en de ver
nieuwbouw van het oud gemeentehuis 
op de Ninoofsesteenweg. 

Het kultuurcentrum Westrand met 
zijn alom bekende biblioteek en mu
ziekschool blijft steeds even aktief, niet 
alleen voor de eigen Dilbeekse bevol
king maar voor gans de Westrand. De
zelfde rol wordt vervuld door het Dil-
beeks zwembad Dilkom en de uitge
breide sportintrastruktuur. 

Vlaams beleid 
Op Vlaams gebied noteren we : 

— de goedkeuring van een am
nestiemotie; 
— de inrichting van een Vlaams zang
feest voor de Dilbeekse scholen; 
— de aktie om ook langs de sportvel
den de vertransing niet te laten door
dringen met o.m. een geschil met de 
KBVB over het zenden van franstalige 
scheidsrechters; 
— de spreiding van de steun aan de 
overkoepelende Vlaamse organizaties; 
— het konsekwent terugsturen van 
alle franstalige briefwisseling; 
— de publikatie^van Vlaamse proml-
nenten met hun levenswerk in het ge
meentelijk informatieblad; 
— eerstdaags de Inrichting van Ne
derlandse lessen voor anderstalige in
woners die zich wensen te integreren. 

Niet alleen de bevolking doch ook de 
Dilbeekse oppositie beseft dat de ge
meente goed en rechtvaardig wordt ge
leid. Burgemeester Jef Valkeniers heeft 
het roer in handen doch hij wordt zeer 
goed bijgestaan door zijn twee schepe
nen (prof. dr. Jef De Ridder, germanist, 
schepen van Kuituur, Onderwijs en In
formatie en Maurice Appelmans, advo-
kaat, schepen van Sport, Jeugd, Mid

denstand en Landt)Ouw) en OCMW-
voorzitter (Dr. Roger Van De Vondel, 
huisarts). Ook de samenweri^ing met de 
schepenen van de twee andere partijen 
verloopt zeer vlot. 

Bij de zitting van 4 juni j . l . mocht bur
gemeester Jef Valkeniers zelfs de ge
lukwensen in ontvangst nemen van de 
CVP-groep nadat hij hun ex-raadslid 
Luc Zelderloo, die overliep naar PAKS, 
een les had gegeven in politieke moraal 
stellend dat men ook zijn mandaat ter 
tieschikking stelt wanneer men het niet 
langer eens is met zijn partij. 

Gedurende de zitting van 25 juni j . l . 
bleek dan ook dat Dilbeek stilaan de 
vruchten begint te plukken van het ge
voerd beleid dat aanvankelijk mis
schien al te behoudsgezind en te zeer 
besparingsgericht overkwam. 

De gemeenterekening werd voor het 
dienstjaar 1984 immers afgesloten met 
een boni van 62,8 miljoen op de gewo
ne dienst en een batig saldo van 42 mil
joen op de buitengewone dienst. 

Met vaste hand! 
Dilbeek, na de stad Leuven de groot

ste gemeente van Vlaams-Brabant, telt 
36.000 inwoners en zes deelgemeen
ten : Dllt>eek, Groot-Bijgaarden, Schep-
daal, Itterbeek, St.-Martens-Bodegem 
en St.-Ulriks-Kapelle. 

Elk van de zes deelgemeenten heeft 
een bloeiende VU-afdeling. Samen tel
len ze 800 leden. De politieke raad en 
het politiek kollege worden geleid door 
Aelbrecht De Schrijver, industrieel en 
licentiaat in de Ekonomische Weten
schappen. Sedert een jaar is er vooral 
op initiatief van schepen De Ridder om 
de veertien dagen een vergadering van 
alle gemeenteraadsleden en OCMW-
leden en het bestuur van het politiek 
kollege (voorzitter, sekretaris en pen
ningmeester) met de burgemeester, de 
schepenen en de OCMW-voorzitter zo
dat inspraak en doorstroming legio zijn. 

Na van 1971 tot 1977 Schepdaal 
bestuurd te hebben met een volstrek
te meerderheid, bewijst,,manager" Jef 
Valkeniers nu ook over voldoende vaar
digheden, persoonlijkheid en tjestuurs-
bekwaamheid te tieschikken om met 
een „ t r ipar t i te" (en Dilbeek kwam nog 
niet in het nieuws door barsten of one
nigheid in de meerderheid I) een belan
grijke en prestigieuze gemeente als Dil
beek met een vaste hand te besturen. 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie ter 
D a k w e r k e n 
Ve rande r i ngswe rken 

ALPANROOF Annerikalei 237 
2000 A n t w e r p e n 

Tel. na 19 u.: 03-238.88.40 

ZINK - LOOD - KOPER - P.V.C. WERKEN - NATUUR- EN ETERNITLEIEN 
ASFALT - ROOFING - SHINGELS • SCHALIEN - DAKPANNEN 

SCHOUWEN - REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN • RIOLEN 
HANGGOTEN - BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddel l i jk te b e k o m e n bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f hu i zen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

F R A N S S E N S O P T I E K : 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 03-321.08.96. 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.6475. 

Gezocht 
• Voor haar kunsttentoonstelling in ok
tober e.k. zoekt de Dr. Jef Goossen-
aertskring Gentbrugge-Ledeberg 
Vlaams-nationale kunstenaars uit het 
Gentse die bereid zijn een aantal van 
hun werken tentoon te stellen. 
Belangstellenden nemen kontakt op 

met Mark Symoens, Bruiloftstraat 87, 
9219 Gentbrugge (30.00.29). 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

a i T V STUDIO 
- I -J> ' DANN 
02-42869.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Icnport - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 G.eraardsbergen 

Tel. 054-41 25.89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukker i j t y p o - o f f se t 
fabr ikat ie oms lagen - zakoms lagen 

m ig ros t raa t 128, 9328 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
te l . 052-42.33.04 - 42.39.16 

DE PRIJSBREKER 
v a n h e t g o e d e m e u b e l 

Groenstraat 84. 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gestoten 

KLEDING LENDERS 

Sinl-Damiaansiraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus. 
ceremoniewagens. 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 

Loodgietenj. sanitair, zink. gas. 
roofing. waterverw/armers. 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126. 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD.: NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053^683.86 
AFD OKEGEM - 9471 

LeopokJstraat 114 
Tel. 054-33.1751. 

054-33.11.49. 
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Jo Röpke: 

„Seks lijkt me minder 
gevaarlijk dan geweld..." 

BRUGGE — Nu reeds 23 jaar lang bekijkt Jo Röpc-
ke gemiddeld zo'n acht tot tien films per week om ze 
nadien voor te stellen en te bekommentariëren op het 
kleine scherm. 

Een gesprek over zijn job, de Vlaamse film en het ge
weld op het witte scherm. 

Jo Ropke IS een vriendelijke 
vijftiger, Gentenaar van ge
boorte Sinds een tiental jaren 

woont hij in Brugge Een prachtig 
dakappartement geeft hem een 
uniek zicht op het daken- en to-
renspel van deze prachtige stad 
HIJ studeerde ekonomie aan de 

RUG en arbeidssociologie aan de 
toen nog franstalige Brusselse uni
versiteit Door een samenloop van 
toevalligheden kwam hij terecht in 
het wereldje van de film Hij was 
ook een hele tijd BRT-journalist en 
werkte mee aan het journaal, Pa
norama, Echo en Zoeklicht Sinds 
1962 IS Ropke verbonden aan het 
Hoger Rijksinstituut voor Toneel en 
Cultuurspreiding waar hij filmge
schiedenis, kontinuiteitsregie, en
cyclopedie van de kommunikatie 
en radioregie doceert 

Onze volksaard 
WIJ: „Was u reeds van klein-

saf bezeten door de film-
mikrobe?" 

Jo Röpke: ,,Het medium heeft 
me steeds geboeid Na de oorlog 
beleefden wij hier de explosie van 
de Amerikaanse film, en er was 
nog geen televisie Ik werd erdoor 
gefascineerd, evenwel nooit met 
de bedoeling van akteur of regis
seur te worden Ook het financiële 
aspekt van de hele business intri
geerde me " 

WIJ: ,,De Vlaamse film. Hoe 
staat het daarmee? Is het inder
daad nog steeds een treurzang 
van alleen maar mooie plaatjes? 
Of gaan we erop vooruit?" 

Jo Ropke: ,,Laat ons ondersc
heid maken tussen de dokumentai-
re film — waarmee we wel goed zit
ten—en de langspeelfilm Met de
ze laatste gaat het dus met zo 
best " 

WIJ: „Wat zijn daarvan de oor
zaken?" 

Jo Ropke: ,,lk denk dat daar 
veel redenen voor zijn John Ford 
zei vaak dat je zijn films slechts 
mocht beoordelen wanneer je de 
eerste tien met in je beoordeling be
trekt Omdat deze volgens Ford 
zelf met eens het bekijken waard 
zijn 

Welnu, noem mij eens een 
Vlaamse regisseur die reeds tien 
films draaide Dat groepje is heel 
beperkt Een van de mogelijke ver-
klanngen lijkt me dus het ontbre
ken van een ware filmindustrie in 
Vlaanderen, in tegenstelling tot bv 
de Amerikanen en de Fransen 
Wat natuurlijk rechtstreeks ver
band houdt met de grootte van het 
afzetgebied Vlamingen hebben, 
zelfs tijdens de gouden jaren, nooit 
de kans gekregen om zich te spe-
cializeren in een of ander genre De 

historische achtergrond van een fil
mindustrie ontbreekt ons 

Een tweede verklaring lijkt me te 
schuilen in onze volksaard Wijzijn 
een volk van vooral expressieve 
vertellers, nogal statisch Als je 
Stijn Streuvels leest dan krijg je een 
beschrijving van een korenveld uit
gesmeerd over zeven bladzijden 
Dit verklaart vermoedelijk ook waa
rom WIJ zoveel schilders hebben 
WIJ zijn met direkt aktieve vertel
lers Dit maakt dat WIJ in onze films 
vaak zo traag vertellen als in onze 
romans 

Een derde oorzaak heeft waar
schijnlijk te maken met een misvat
ting in de selektiekommissie van de 
kulturele film, zeker in de begmfa-
ze Men meende er dat kuituur al
leen gelijkstond met het verfilmen 
van een klassiek werk Waardoor 
men is vastgelopen in het verfilmen 
van klassieke boeken, die mis
schien niet eens geschikt waren 
om op het scherm te komen Daar 
IS nu gelukkig verandering in geko
men." 

Hugo Claus, 
vreselijk... 

WIJ: „O ja?" 
Jo Röpke: ,,lk hoop het In de 

jongste jaren borrelt er al eens iets 
goeds omhoog ,,Brussels by 
night" bij voorbeeld kreeg toch in
ternationale weerklank''Al blijven 
het misschien eendagsvliegen 

De generatie van onze traditio
nele filmers is langzaam aan het 
verdwijnen Iemand die onverbe
terlijk IS op dat vlak is onze goeie 
vnend Hugo Claus, die vreselijke 
dingen op zijn geweten heeft Hij 
heeft het gepresteerd om de 
,,Leeuw van Vlaanderen" te ndiku-
lizeren, wat ik erg pijnlijk vond Het 
IS met omdat je kunt schrijven, dat 
je kunt filmen' Ik had liever dat hij 
zich nog meer toelegde op zijn 
schrijversambities en zich met in
liet met film " 

WIJ: „Voor leken klinkt het 
eindeloos gejammer over de 
centen (en vooral het gebrek 
daaraan) als een onuitstaanbaar 
gezeur. Hoe is het daarmee 
gesteld?" 

Jo Ropke:,,Het nieuwe voorstel 
van de minister, waarbij kuituur 
voor een derde zou tussenbeide 
komen, lijkt me verdedigbaar 
Maar dan zal het aandeel van de 
commerciële sponsors onvermij
delijk aan belang winnen Op het 
gevaar af te vervallen in het euvel 
van elke drie minuten een vracht
wagen van ,,Danone" te zien voor-
bijflitsen, omdat deze firma de film 
sponsort Of dialogen in de zin van 
,,Kijk, deze Stella is biezonder lek
ker " Zoiets is gevaarlijk Maar an

derzijds neemt dit met weg dat het 
konfronteren van een filmregisseur 
en -producent met de realiteit van 
de centen zinvol is Natuurlijk zijn 
de budgetten van de Vlaamse films 
belachelijk laag In vergelijking met 
internationale produkties We mo
gen in dit verband eens naar Ne
derland kijken Of naar Wallonië, 
dat zich afstemt op Frankrijk. 

23 jaar het filmmagazine „Pre
mière". Bent u het niet beu? We
kelijks zoveel films bekijken en 
deze daarna bekommentarië
ren? U bent wel voorzichtig. U 
boort een film of een akteur nooit 
totaal of genadeloos in de 
grond." 

Jo Röpke: ,,Tot mijn eigen ver
bazing, om op het eerste deel van 

Jo Rópke: „Vlaamse films zoals ,,De Leeuw van Vlaanderen" en ,,De 
Vlaschaard" genieten geen waardenng in Nederland De mensen lopen 

na een uur gewoonweg de zaal uit " 

Ik meen dus dat onze Vlaamse 
film, wanneer deze tenminste on
derwerpen gaat aansnijden die ie
dereen interesseren, inderdaad in
ternationale belangstelling mag en 
kan krijgen Wij gaan toch ook zien 
naar Tsjechische films'' En er zijn 
onderwerpen genoeg Neem de 
werkloosheid, het racisme Maar 
wie durft dit aan'' De belangstelling 
van onze scenaristen richt zich nog 
te weinig op de reële problematiek 
Toch zijn er lichtpunten Misschien 
wordt,,Springen" van De Decker 
wel iets " 

WIJ: „Ontbreekt het ons ook 
aan akteertalent?" 

Jo Ropke: ,,lkdenk het met Al
hoewel we daar dan nog een beet
je zitten met de conservatoriumtra
ditie Het zou kunnen zijn dat onze 
akteurs en aktrices zich nog te veel 
op de planken wanen wanneer ze 
voor een camera staan 

Maar wij hebben echt talent, dat 
ook in Nederland waardering ge
niet En er zijn Nederlanders die 
zich heel goed weren in de Vere
nigde Staten, denk maar aan Rut-
ger Hauer Hoewel ik met onmid
dellijk een Vlaamse akteur het risi
co zie lopen om naar Hollywood te 
gaan Maar het potentieel aan ta
lent is er bijons Als akteur moetje 
echter geluk hebben " 

WIJ: „U presenteert nu reeds 

uw vraag te antwoorden, stel ik vast 
dat het medium mij blijft boeien 
Ongetwijfeld omdat het ook voor
tdurend evolueert Het is telkens 
weer een kennismaking — die 
vaak verrassend blijft — met het re
sultaat van het werk van een reeks 
mensen 

Ik probeer een open ingesteld
heid te behouden Als criticus heb 
je de neiging die films goed te be
oordelen die je zelf goed vindt 
Door het feit dat wij de meeste films 
bekijken op persvisies heb je auto
matisch reeds een konfrontatie van 
verschillende meningen Ik ben al
tijd behoedzaam om een produkt 
als verschrikkelijk slecht te bestem
pelen, want dit kan precies iets zijn 
wat iemand anders erg knap vindt 
Ik probeer het God-de-Vader-
aspekt achterwege te laten Als ik 
iets denderends vind, dan laat ik op 
het kleine scherm blijken waarom 
ik dit zo beoordeel. 

Het kraken van een produktie op 
basis van persoonlijke afkeer pro
beer ik te vermijden Ik behoor met 
tot diegenen die, uit frustratie om
dat ze zelf met dat bereikt hebben 
wat ze gedroomd hadden, altijd 
moeten schimpen en vernieti
gen " 

WIJ: „Hebt u ook de indruk dat 
het aspekt geweld en terreur 
steeds meer toeneemt in de 

films? Steeds nadrukkelijker, 
steeds bloediger?..." 

Jo Röpke:,,Ik vrees het wel, ja 
Het IS soort vicieuze cirkel Er 
bestaat een stelling die zegt dat ge
weld in de film mensen naar de bi
oskoop trekt. 
Ik zelf denk dat overdreven geweld 
geen kwaad kan Wanneer je bv 
een Italiaanse western ziet waarbij 
door een schot zeven mannen van 
hun paard vallen, dan is dit met 
wreed Soms zelfs leuk " 

Geweld betekent 
geld in 't laatje 

,,Maar tussen zoiets, en iemand 
met een boor een oog uitboren in 
close-up ligt natuurlijk een immens 
verschil Dat sadistische geweld is 
sinds een drietal jaren toegeno
men Het komt uit de VS. Dit type 
film bleek bij de jongeren aan te 
slaan En aangezien men ontdekt 
heeft dat vooral jongeren naar de 
kinema gaan is dit een mode ge
worden Het niet-aantrekkelijke ge
weld in de film blijft toenemen Ik 
vraag me soms af of bepaalde ge
weldfilms met echt gemaakt zijn 
met de bedoeling dat het toch leuk 
moet zijn om eens iets geweldda
digs te doen. 

Ik durf geen enkele voorspelling 
maken In Zweden worden zo'n 
films eenvoudigweg verboden, wat 
ook irrealistisch is De staat hoeft 
immers met te zeggen wat goed of 
slecht IS Maarjezou toch kunnen 
stellen wat voor bepaalde leeftijds
groepen minder gunstig is, of de 
imitatiedrang bevordert Dit is werk 
voor psychologen en sociologen. 
We mogen uiteraard een parallel
lisme met verwarren met een oor
zakelijkheid Zoniet verval je in de 
absurde redenenng dat de jeugd-
delinkwentie evenredig is toegeno
men met de verkoop van televisie 
en Ijskasten, en bijgevolg zijn de ijs
kasten ermee de oorzaak van. 
Een parallellisme in verschijnselen 
moet je dus met noodzakelijk cau
saal gaan verklaren. Maar toch 
bestaat er een mogelijkheid, alhoe
wel WIJ het met echt weten 

Ik vrees dat die horror doorgaat, 
omdat het geld in 't laatje brengt 
Met of zonder nabootsing weet ik 
met of dit goed is Seks lijkt me veel 
minder gevaarlijk te zijn dan ge
weld " 

WIJ: „Wat doet Jo Röpke in 
zijn vrije tijd?" 

Jo Röpke: ,,Lezen, schrijven 
en films bekijken" 

WIJ: „Van welk genre film 
houdt u zelf het meest?" 

Jo Röpke: ,,lk heb geen uit
gesproken voorkeur Maar er zijn 
genres die mij minder interesseren 
Neembv een film die zogenaamd 
heel diepzinnig is, maar die bestaat 
uit een hoop lammelingen die 
staan te dazen over de zg waarden 
van het leven Daar krijg ik het van, 
die pseudo-literaire films En ook 
van de films waarin je geen men
sen vindt, de zg ,,Stillevens" Een 
poppenkast waarin iedereen zich 
gedraagt volgens de norm, met de 
goeie en de slechte Waarbij de 
goeie perfekt goed, en de slechte 
volkomen slecht is 
Ik hou vooral van prenten waarin 
mensen terug te vinden zijn die iets 
beleven dat menselijk is En dit 
mag voor miĵ  gerust fiktief zijn " 
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