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„Had men na 13 oktober echt de politieke wii geiiad om inderdaad te liesparen, 
dan iiad men nu ai iang een iiegroting, dan waren nu ai de iiesparingen uitgevoerd. 

Dan iiad men nu geen vooriopig bewind, maar een echte regering." 
(Hoofdredakteur Mare Piatel in „Het Belang van Limburg" van 11 juni 1986) 
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Te veel en te lang 
Ondanks de betwistingen over het aantal deelnemers — van 
twintig- tot zestigduizend — is iedereen onder de indruk ge
komen van de betoging van het katholiek onderwijs. Dat ze 
zoveel volk op de been bracht, wijst op de zeer diepe malaise 
in onderwijsmiddens. 

Het heeft niemand verrast, dat de betoging voor driekwart 
een franstallge aangelegenheid was. Alhoewel ook in het 
Vlaams onderwijs het ongenoegen en de wrok zeer groot zijn 
en duizenden Vlaamse leerkrachten te Brussel aanwezig wa
ren, werd het mobilisatiebevel duidelijkst in Wallonië gege
ven. Het werd daarenboven politiek versterkt door de verkla
ring van de PSC-voorzitter over de onderwijsbesparingen: „te 
veel en te snel". 

De dubbelhartige houding van Deprez loont de moeite, er 
even bij stil te staan. Dubbelhartig, omdat hijzelf en zijn mi
nisters en zijn parlementsleden het St.-Annaplan hadden 
goedgekeurd zowel tijdens het konklaaf als na de debatten 
in Kamer en Senaat. Opgeschrikt door het protest aan de ba
sis, en naar verluidt opgejaagd door het heimelijke voorne
men van PRL-voorzitter Michel te protesteren tegen de onder
wijsbesparingen, heeft Deprez de vlucht naar voor genomen 
door op een perskonferentie zijn strijdkreet „te veel en te 
snel" te slaken. De ondergrond voor deze Waalse snelheids
wedstrijd tussen regeringspartijen is niet ver te zoeken: PSC 
en PRL zijn in een permanente strijd om het Waals katholiek 
elektoraat gewikkeld. 

Inzake onderwijs-herrie is Deprez overigens niet aan zijn 
proefstuk toe. Door het Helzeldrama vorig jaar werden de 
werkelijke oorzaken van de val van Martens-V in een verte
kend perspektief gehuld. Tot die werkelijke oorzaken behoor
de de weigering van de PSC, de federalisering van het onder
wijs ook maar zelfs bespreekbaar te maken. PSC-voorzitter 
Deprez was bij deze brutale weigering zo openhartig, in zijn 
kaart te laten kijken door onomwonden toe te geven dat de 
federalisering Wallonië geld zou kosten. 

Het is juist dat de besparingen van het St Annaplan thans 
het Waals onderwijs zwaarder treffen dan dat In Vlaande
ren. In Wallonië immers wordt het VSO algemener dan in 
Vlaanderen toegepast; de afbouw ervan zal er dus inderdaad 
zwaarder wegen. Deze stand van zaken, gevoegd bij het be
vel van de Guimardstraat, de strijdkreet van Deprez en de 
verschillende houding van de christelijke vakbonden in 
Vlaanderen en Wallonië, zorgden voor Waals overwicht in 
de onderwijsbetoging. Dit overwicht op zijn beurt veroor
zaakt de merkwaardige welwillendheid waarmee Martens-
VI thans aan een nieuwe onderhandelingsronde inzake on
derwijs is begonnen. 

Vlaanderen moet zich daarbij goed voor ogen houden dat 
de hogere tol die in het St.-Annaplan op het Waals onderwijs 
werd gelegd, slechts de teruggave is van een gering deel van 
de voorrechten en prebenden waarover het franstalig onder
wijs nog altijd beschikt. De onderwijslat ligt nog lang niet ge
lijk. Ze zal uiteindelijk slechts gelijk te leggen zijn door fe
deralisering, waarbij iedere gemeenschap met eigen midde
len instaat voor eigen onderwijs. Maar zowel Deprez als 
Michel waken er over dat dit onderwerp in de regering taboe 
blijft. 

Ondanks de beweringen van Coens dat hij de lat gelijker 
heeft gelegd, kost de niet-federalisering van het onderwijs 
Vlaanderen 16 miljard per jaar. Voorde jaren 1986-1987 van 
het St.-Annaplan betekent dat 32 miljard. Voor diezelfde twee 
jaar stelt het St.-Annaplan 22 miljard besparingen voor. 

In goed Nederlands: door het ontbreken van een korrekt fe
deraal sisteem valt de hele onderwijsbesparing volledig ten 
laste van Vlaanderen, met daarenbovenop nog 10 miljard 
extra. 

Om het met een Vlaamse variante op Deprez te zeggen: veel 
te veel en al veel te lang! tvo 
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VOIKSUNIE 
voor een vrij Vlaanderen 

• De Volksunie heeft 'n stevig onderwijsdossier klaar met 
ernstige kritiek op de voorgestelde onderwijsbesparing én een 
haalbaar alternatief maar ook boordevol aktietips. • Van vlug
schriften over affiches tot brieven aan leerkrachten en adverten
ties voor de streekpers. • Dit bundel is gratis verkrijgbaar op 
het Vü-sekretariaat, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel (tel.: 
02-219.49.30). • Maar lees ook voorzitter Vic Anciaux in „Deze 
week dit" (biz. 3) en wat de Vereniging van Vlaamse Leer

krachten over de onderwijsbesparingen denkt (bIz. 16). 
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Wt] ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze bneven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbne-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
bneven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

VFP-FEEST 
TE GODEWAERSVELDE 

Het langs deze weg voor 24 jl aan
gekondigde feest van de Vlaemsche 
Federalistische Partij (VFP), de politie
ke uitdrukking van de bewuste Frans-
Vlamingen, IS om organisatorische re
denen met doorgegaan Het zal echter 
wel plaats hebben op zaterdag 21 juni 
eerstkomen, begin van de zomer De
ze samenkomst gaat zoals reeds ge
meld door in de Vlaamse kulturele her
berg Blauwershof, Eeckestraete, 9 te F-
59270 Godewaersvelde 

Het officiële gedeelte met o a 
toespraken van voorzitter Paul Verbe-
ke, Regis De Mol, Franck Allacker, Kris 
Mercier begint om 15u 's Avonds wordt 
het zeker een bruisende kulturele ge
beurtenis met optredens van Ghislain 
Gouwy en enkele plaatselijke folk-
groepen 

De tientallen mensen die op 24 mei 
jl tevergeefs voor het feest zijn afge
zakt hebben zich in die prachtige 
streek met verveeld Zij komen op 21 ju
ni in grote aantallen terug Hopelijk zit 
het weer mee zodat deze uitstap naar 
de Franse Westhoek, tijdens de langste 
dag van het jaar, een onvergetelijk feest 
wordt 

Voor wie het nog met weet Gode
waersvelde ligt in het departement du 

Nord op2km vande ,,schreve" enop 
10 km van het centrum van Popennge 

Luc V.d.W., Antwerpen 

ONSCHULDIGE 
DWAASHEID 

Ik kan onmogelijk de standpunten 
van Maurits Coppieters onderschnjven 
in verband met Zuid-Afrika en zijn ver
dediging van mevr Pastoors Het ge
tuigt niet van zin voor,,realiteit", mis
schien wel van naïef idealisme, de po
litiek van gescheiden ontwikkeling te 
bestrijden De nuchtere werkelijkheid 
van de toestand in dit land van onze 
broeders verhindert de gematigde po
litiek van president Botha De verbeel
den zijn legio in de nabijliggende lan
den, tot welke gevolgen een gezagsver
deling met zwarten hebben geleid 

Ik kan dan ook de pessimistische toe
komstvisie van de gekende joernalist en 
Afrika-kenner Sekoll-Latour aanvaar
den die de huidige trend van deze 
maatschappij-vernieuwers zit uitmon
den in een bloedige holocaust waarbij 
onze broeders —- nazaten van de Boe
ren — die dit land tot bloei en welstand 
hebben gebracht, worden uitgemoord 

Moest Dr Karel Delahaye (-i-) dit nog 
hebben meegemaakt, hij zou de droef
heid en ergernis van vele nationalisten 
verbitteren Kunnen vera/oorden Mau

rits Coppieters zou hij wellicht aanraden 
zich kreatief nuttig te maken als leken
apostel tussen de bewoners van de 
tfiuislanden om de z g status te willen 
aanpassen aan onze Westerse demo-
kraties 

J.D., Boutersem. 

OPRECHTE INTENTIES 

,,lk ben met boos, ik ben woest", dat 
zo ik aan senator Jef Valkeniers willen 
zeggen n a v zijn uitspraken in Kon-
frontatie van 1 juni 11 

Als dokter zou onze senator nochtans 
dicht bij de gewone werkmens moeten 
staan en hem begrijpen, of heeft hij al
leen maar rijke klanten' Hij weet mis
schien met wat het is een ongeschool
de arbeider te zijn van 54 jaar met 40 
jaar ploegarbeid achter de rus en ver
langend naar zijn pré-pensioen uitziet 
HIJ weet wellicht ook met hoe het is om 
zijn werkloze vrouw die 23 jaar zonder 
onderbreking gewerkt heeft en al die tijd 
zwaar betaald heeft voor de sociale ze
kerheid geschorst te zien worden, hij 
beseft wellicht ook neit ho beiden ge
zwoegd hebben en veel in familiever
band hebben gemist door tal van opof-
fenngen van allerleid aard Om ook iets 
te verwezenlijken in het leven , een ei
gen huisje bv en een zoon laten stude
ren Beseft senator Valkeniers dat hij 
daarbij de vrouw vernedert die net iets 
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te jong is, geen 50 jaar en daardoor 
haar zelfstandigheid verliest en een 
zoon heeft die na legerdienst en vele 
maanden werkloosheid in een nepsta-
tuut werkt zonder toekomst 

Jarenlang heeft mijn man in ploeg-
dienst gewerkt, heeft moeizaam ver
worven rechten verkregen, waardoor hij 
de jongste jaren juist de 40 000 f r heeft 
bereikt Moeten wij gestraft worden 
voor onze arbeid ' Ik ben 30 jaar lid van 
het ACV en heb op 31 mei meebetoogd, 
op mijn borst hing een groen protest
bord waarop ik Houthuys duidelijk 
maakte waar zijn plaats was, want ook 
ik ben de partijpolitieke gebonden-ACV 
beu 

Begin jaren zestig heb ik ook betoogd 
in Brussel, voor de Vlaamse zaak, ik 
ben toen ook met eieren bekogeld juist 
gelijk Van Den Broecke in Brussel Mijn 
gevoel was ook ik moet er iets aan 
trachten te doen, ons Vlaamse volk 
wordt te kort gedaan, ik maak de verge
lijking weer 

Als werkloze (VU-)vrouw die met 
meer aan de bak komt en gestraft wordt 
voor haar talrijke jaren op de ar
beidsmarkt (ter vernjkmg van de baas) 
vraag ik de VU voort te blijven hameren 
dat de inkomenssom, waarop de schor
sing van de samenwonende werkloze 
berekend wordt, verhoogd wordt Ik 
denk vooral ook aan de vrije beroepen 
en de fiskale fraude waarover met geen 
woord gerept wordt in het bespa
ringsplan Er zullen ongetwijfeld stem
men opgaan van mensen die het met 
veel minder moeten doen dan ik, dat be
sef ik zeer goed en heb er alle begnp 
voor Daarom richt ik een smeekbede 
naar onze VU-vertegenwoordigers en 
vraag hen nog meer op te komen om so
lidair te zijn met de zwakkeren onder 
ons Als de rijke de krisis helpen beta
len, wil ik ook mijn stempelgeld laten, 
hgt IS een flauwe troost voor de kansar
men dat weet ik maar al te goed, maar 
mijn intenties zijn oprecht 

V.D.J., Merelbeke (ingekort) 

NUMERUS CLAUSUS 

Naar aanleiding van een kort bericht 
in WIJ over het VLIR-standpunt en de 
nodige regionale differentiatie inzake 
numerus clausus voor de geneeskun
de, kunnen hier enkele data afkomstig 
van een nota van minister Dehaene en 
van een universitaire studie gegeven 
worden 

Regionale verschillen in België 
Vlaanderen 1 arts per 454 inwoners 
Wallonië 1 arts per 356 inwoners 
Brussel 1 arts per 194 inwoners 

BIJ deze cijfers wordt geen rekening 
gehouden met meerdere factoren, die 
nochtans een rol spelen om die cijfers 
juist te kunnen evalueren 

Van de 100 % in rekening gebrach
te aantallen artsen zijn er bijna 31 % 
met of bijna niet in praktijk 
— 7,8 % zonder klinische praktijk (bij 
overheidsdiensten, ondernemingen) 
— 13,5 % ouder dan 65 jaar 
— 10,6 % geneesheren-specialisten in 
opleiding 

Om de ratio geneesheren-inwoners 
te kennen, moet hiermee ook rekening 
gehouden worden 

Ook met de feminisatie bij de artsen 
moet men rekenen Deze vrouwelijke 
artsen zijn met allemaal geneigd om 
een full-time praktijk op te bouwen 

REIGERSNEST 
Pr Boudewijnlaan 39 

8460 Koksijde 

HET VAKANTIEHUIS 
WAAR VLAAMSE GEZINNEN 

THUIS ZIJN 
058/51.29.25. 

1982 17 % vrouwelijke artsen 
1984 32 % gediplomeerde vrouwelijke 
artsen 
1984 47 % vrouwelijke eerstejaars 

Er ontbreekt een ernstige analyse 
van de verhouding leeftijdsopbouw-
prestaties bij de artsen 

Het aantal eerstejaars IS van 2 314 in 
1977 piekjaar gedaald tot 1 459 in 
1984, hetzij met 37 %, en dit door een 
nog met eens hevige voorlichtingscam
pagne 

Zonder enig standpunt hier te willen 
innemen voor of tegen n c , moet toch 
minstens gewezen worden op het ge
brek aan ernstig studiewerk over deze 
problematiek Vlaanderen mag met dul
den dat op zijn Belgisch geïmprovi
seerd wordt, voortgaande op slogans 
en demogogisch vertoon 

J.P.S., Kortrijk. 

TEGENSTRIJDIG 

Opl juni zegt senator JefValkemerS 
voor de TV dat de VU kan instemmen 
met het voorstel van de regering om 
ede werkloosheidsvergoeding af te 
schaffen indien een gezinslid een be
lastbaar inkomen heeft van -i- 40 000 fr 
Waarschijnlijk steunt de senator zich op 
de kongrestekst van 22 september '85 
die stelt dat bij de sociale voorzieningen 
rekening moet gehouden worden met 
de gezinssituatie 

Geen week later zegt mevrouw Nel
ly Maes voor diezelfde TV dat de VU 
nietkan instemmen met datzelfde voor
stel van de regenng omdat een vervan-
gingsinkomen voor de VU een individu
eel recht IS (zelfde kongrestekst) 

Komt de VU als partij met een beetje 
onvolwassen over door dergelijke te
genstrijdige beweringen' 

M.T., Teralfene 
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Flor Barbry 
is overleden 

Vaarwel 
Tijdens het weekeinde overleed 

Flor Barbry na een auto-ongeval. 
HIJ was 65 jaar. Met hem verdwijnt 
de bezielende kracht achter en van 
het „Volkstoneel voor Frans-
Vlaanderen". 

In de herfst van 1954 gaf pater 
Joris Declercq zijn dialektische be
werking van Timmermans' ,,En 
waar de sterre bleef stille staan" te 
lezen aan de toneelgroep ,,De Ver
broedering" van Westouter. Enke
le maanden later werd dit stuk met 
groot sukses opgevoerd in het 
Fransvlaamse Sint-Jans-Kapel. 
Ondertussen zijn 31 jaar ver
streken. 

Al die tijd was Flor Barbry — 
koster van beroep — behalve ak-
teur en regisseur ook vaak auteur 
van de 27 verschillende stukken 
clie het Volkstoneel voor Frans-
Vlaanderen opvoerde. Het toneel 
dat Flor Barbry bracht was echt 
volkstoneel, door en voor het volk. 
Ook in de vele Fransvlaamse dorp
jes speelde hij voor gewone men
sen Flor werd gedreven door één 
grote liefde: de liefde voor ons 
Vlaamse volk, tot over de ,,schre-
ve" Flor Barbry IS er met zijn groep 
in geslaagd dat vuurtje brandend te 
houden. Op zachte, vredevolle wij
ze en met een geloof dat bergen 
verzet bleef hij doorzetten. 

Indien Vlaanderen nu herleeft In 
dat stuk dat onrechtmatig ,,Noord-
Franknjk" wordt genoemd, dan is 
dat in een zeer belangrijke mate te 
danken aan het werk van Flor Bar
bry. Vlaanderen is hem veel, bie-
zonder veel dank verschuldigd. 

Eén van zijn laatste interviews 
stond Flor Barbry toe aan dit week
blad. Alleszins één uitspraak blijft 
ons daaruit bij: ,,Het is verheug-
dend dat met alleen oude mensen, 
maar vooral ook jongeren hun wor
tels, hun Vlaming-zijn herontdek
ken " 

Aan de familie Barbry en al zijn 
medespelers biedt de redaktie 
haar innige deelneming aan. Vaar
wel, beste Flor! 

mt 
Naar Namen 

VU-direkteur en -senator Toon 
van Overstraeten gaat volgende 
week naar Namen. Zoals bekend 
werd onze kollega-journalist vorig 
jaar op onwettige wijze uit de Waal
se raad gesloten door een niet-
gekwalificeerde meerderheid van 
52 PSC- en PRL-gekozenen. De in 
Nijvel verkozen senator werd na
dien met geweld de toegang tot de 
zittingszaal ontzegd. 

Tegen zijn uitsluiting is een pro
ces bezig bij het Hof van Beroep in 
Brussel. Wanneer ook deze recht
bank zich onbevoegd zou verkla
ren — zoals de Rechtbank van 
Eerste Aanleg onlangs deed—dan 
stapt Toon van Overstraeten naar 
het Europees Hof in Straatsburg. 

Intussen blijft hij ook ,,op het 
veld" aktief. Wat hij volgende week 
precies zal ondernemen wou hij nu 
nog niet kwijt, behalve dan dat hij 
een ,,speciale attentie" zal mee
brengen. ,,En in het najaar", aldus 
Toon, ,,kom ik met autobussen 
naar Namen". 

Volgende week krijgt U in dit blad 
een woord- en beeldverslag van 
het volgende bedrijf in het ,,Teater 
van Toon". Of hoe iemand op su
blieme wijze de absurditeit van de 
Belgische staatsstruktuur hekelt. 

pjTjgr 

TvO 
gaat door 

Tegen 
Sinterklaas 

,,Katholiek Onderwijs betoogt 
waardig" blokletterde de ,,welden
kende" pers maandagochtend. 

Voor de studenten — je weet 
wel, zij die het noch leren, noch 
verleren — is het thans beloken 
tijd. Bloktijd. Harde tijd, die men 
nimmer vergeet. Waarvan je veel 
jaren later nog droomt. Een ware 
nachtmerrie, waaruit je plots 
wakker schiet. Ik voel met ze 
mee. Wij snakken naar zon en 
warmte. Voor hén wens ik op tijd 
en stond wat regen om de 
stoffige hitte weg te spoelen. 
Een andere verfrissing kunnen 
zij zich immers niet veroorloven. 
Zij zijn gevangen binnen de vier 
muren van een ordeloze 
studentenkamer. Tussen 
opgestapelde boeken, die elke 
dag wat zwaarder worden. Elke 
dag wat meer gebogen, wat 
bleker, wat meer koffie... Voor 
deze tijdelijke zwoegers van ons 
volk, vraag ik veel begrip en 
vooral STILTE. Laat Rik De 
Saedeleer fluisteren, wanneer je 
de Mundial volgt op de TV-buis. 
Vermijd alle hoge en zware 
tonen. Stel de hoopoplopende 
gesprekken en luidruchtige 
verjaardagsfeestjes uit. Vandaag 
vraag ik respekt voor het heir 
van leuke meisjes en jongens 
die de vrolijke, zorgeloze 
maanden hebben omgezet in 
enkele weken hard labeur. God 
zal het je lonen... Ik hoop dat de 
professoren hen belonen. Amen. 

Dit verhaal keert ieder jaar 
weer. Zolang er scholen en 
universiteiten bestaan zal het zo 
blijven. Een test naar de kennis 
IS hoe dan ook niet weg te 
denken. Eén groot verschil is er 

thans met onze tijd, vóór tien of 
meer jaren. Met onze kennis in 
het hoofd en het getuigschrift 
onder de arm, gingen wij het 
leven in. We zouden ons broodje 
wel bakken. Zo vergaat het de 
huidige leerlingen- en 
studentengeneratie met meer. Zij 
missen het geruststellend 
perspektief. Reeds tijdens het 
blokken, bekruipt hen de 
onzekerheid over de toekomst. 
Het uitzicht, dat onze 
maatschappij de afgestudeerde 
jongeren biedt, is inderdaad met 
erg opwekkend: twee maanden 
langer legerdienst voor de 
jongens, en voor allen de grote 
kans op werkloosheid, de 
teneerdrukkende dreiging van de 
nutteloosheid. De kersverse 
regeringsmaatregelen zijn 
daarenboven allesbehalve 
hoopgevend. Zeker voor hen die 
wel genoeg hersenen bezitten 
maar onvoldoende geld om de 
kosten van hoge studiën te 
betalen. Blijven er gelijke kansen 
voor iedereen op het verwerven 
van een plaats in de 
kennismaatschappij van 
morgen ? Wat zal er overblijven 
van de opleiding van 
intelektueel-zwakkeren ? 

Bovendien staat het vast dat 
de tijd voorbij is van één beroep 
tijdens het leven De noodzaak 
van bijscholing en zelfs her- of 
omscholing wordt algemeen 
erkend. 

Om al deze redenen bepleit de 
Volksunie een grote 
voorzichtigheid bij een 

saneringsoperatie in het 
onderwijs. Een cilgemene visie is 
vereist. En deze mist de 
regering. Zeker, er kan 
bezuinigd worden. De 
geldverspillingen dienen 
uitgeroeid. Maar deze sanering 
betekent nog niet een inkrimping 
van de financiële middelen, 
maar veeleer een herschikking. 
Teneinde onder meer te voldoen 
aan de behoefte van het tweede-
vormingsonderwijs voor 
volwassenen, op elk niveau. 

Investeren in het onderwijs is 
toekomstgericht. Deze visie kan 
in Vlaanderen steunen op een 
brede consensus in alle 
onderwijsmiddens. Om ze te 
realiseren moet onze 
gemeenschap echter beschikken 
over de volle bevoegdheid en de 
eigen financiële middelen. Een 
Vlaams kind is evenveel waard 
als een franstalig. De 
rechtvaardigheid ligt aan de 
basis van onze eis tot eerlijke 
verdeling tussen Vlaanderen en 
Wallonië. Wie deze 
grondvoorwaarde negeert, zoals 
de meerderheidspartijen, 
besteelt ons volk en berooft het 
van zijn meest grondige 
toekomstkansen. 

Vic ANCIAUX 

vMENSEN IN 
HET NIEUWS 

(Alsof betogingen van een andere 
kleur of gezindheid per definitie m 
de grootste wanorde verlopen.) Bo
vendien, aldus de organisatoren, 

Een school die hoofdzakelijk gericht is op de versterking van een soort 
post-koloniale afhankelijkheid van Voeren tegenover Luik > Zo omschrij
vende Vlaamsgezinde Voerenaars de nieuwe gemeenteschool die zon
dag werd geopend 

Bendeleider Happart glunderde, zeker toen de deken gedwongen werd 
van zijn voornemen af te zien om deze lokalen in het Nederlands in te 
zegenen Hij koos dan maar voor het Latijn... 

werd er met betoogd tegen de re
gering Maar wel tégen de voorge
nomen besparingen in het on
derwijs 

Tot nader order — tenzij wij ons 
vergissen — werd het spaarplan 
waarin die onderwijsbezuinigingen 
vervat zijn, opgemaakt door de le
den van de zittende roomsblauwe 
regering En met door illustere on
bekenden of ene buitenaardse Sin
terklaas De vrees van mgr Daele-
mans en diens akolieten voor het 
feit dat deze manifestatie toch een 
anti-Coens karakter zou krijgen, 
was al te nadrukkelijk en eigenlijk 
hypokriet. 

Ook over de voortdurende bena
deling van Vlaanderen door de 
met-federalizenng van het onder
wijs werd door de top van het Ka
tholiek Onderwijs zedig gezwegen 

Daelemans, 
schijn-heilig 

BN-Brugge 
VU-voorzitter Vic Anciaux rea

geerde dinsdag verbijsterd op de 
katastrofale berichten omtrent de 
toekomst van de BN-afdelmg te 
Brugge Het feit dat meer dan 350 
werknemers hun job zullen verlie
zen IS eenvoudigweg een ramp 
voor deze regio 

In dit reeds hoge aantal ontsla
gen, aldus Anciaux, wordt nog 
geen rekening gehouden met de 
gevolgen van het spaarplan van de 
regering 

Behalve konkunkturele schom
melingen en eventuele misrekenin
gen door de bedrijfsleiding is vooral 
de regering verantwoordelijk voor 
de huidige slechte toestand bij BN 
Jarenlang beloofde men miljarden-
bestellingen, maar nooit hield de 
regering woord Ook bij de recen
te overname van BN door het Ca
nadese Bombardier — een ware 
uitverkoop, met medeplichtigheid 
van de Société Générale — liet de 
regering na garanties te eisen voor 
BN In het licht van het lopende 
jeepkontrakt was dit nochtans best 
mogelijk 

Politieke pers 
Dinsdag waren de Vlaamse po

litieke journalisten te gast in een 
knap Brussels hotel. Daarmee gin
gen ZIJ in op de uitnodiging van de 
VU-Kamerfraktie. Na een gezellige 
lunch benadrukte Kamerfraktielei-
der Jaak Gabriels de noodzaak van 
een open en eerlijke dialoog tussen 
politici en journalisten. 

Gabriels zei ook dat de VU-
Kamerleden naast de,,klassieke" 
tema's meer aandacht zullen 
besteden aan de problemen van 
ekologie, openbaar vervoer, direk-
te demokratie Er moet een 
nieuwe politieke kuituur komen", 
aldus de fraktieleider,,,waarbij wij 
op zoek gaan naar hoe we een 
nieuwe en betere samenleving 
kunnen kreeren" 

HIJ overhandigde tevens een 
bundel parlementaire initiatieven 
(zie onze Wetstraat-rubriek), om al
dus een zinvol antwoord te geven 
op de besparingswoede die bijna 
een myte geworden IS Bezuinigen 
kan en is nodig, maar het moet 
rechtvaardig blijven' 

,,Journalisten en politici streven 
eigenlijk hetzelfde doel na • de bur
ger beter dienen", besloot Jaak 
Gabriels 

Jaak 
Gabriels: 
nieuwe 
aksenten 
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Stil 

Vorige week werd de kerncentra
le „Doel 2" stilgelegd wegens een 
lek in het watercircuit. Om dit euvel 
te herstellen moet de centrale vol
ledig afgekoeld zijn. Naar verluidt 
had men dit defekt reeds geruime 
tijd opgemerkt en bestaat er niet 
het minste gevaar. 

Het valt elke waarnemer trou
wens op dat er sinds de ramp in 
Tsjernobyl nogal wat defekten zijn 
aan nukleaire centrales overal ter 
wereld. Of beter uitgedrukt: dat de 
publieke opinie meer ingelicht 
wordt over allerlei mankementen 
die, net zoals bij elke andere instal
latie, onvermijdelijk zijn. 

Indien men,,dankzij" Tsernobyl 
openhartiger spreekt en vlugger 
wordt voorgelicht over het wel en 
wee van kerncentrales, dan heeft 
men toch al iets geleerd. Er dient 
evenwel naar gestreefd dat de kon-
trole over de kerncentrales wordt 
toevertrouwd aan een deskundig 
en onafhankelijk kontrole-orgaan 
met spreekplicht. Zover is men 
echter nog lang niet. 

Peiling 
Eindelijk! Volgens een opinie

peiling die werd uitgevoerd vóór de 
echte resultaten van het St.-
Annaspaarplan bekend waren, is 
de neerwaartse trend van de Volk
sunie definitef gestopt. Beter nog: 
de Vlaams-nationalisten boeken 
opnieuw winst! 

Volgens deze peiling schaart de 
VU 13,3% van de Vlaamse kiezers 
achter zich, wat nog niet het niveau 
van 1981 is maar toch al meer dan 
de uitslag van 1985. Opvallend is 
dat de CVP en Agaiev gelijk blijven, 
de SP vooruit gaat en de PVV fik
se klappen inkasseert. De Vlaam

se liberalen halen net nog iets meer 
dan de VU, maar de kloof is sterk 
verminderd. We kijken met span
ning uit naar de resultaten van een 
peiling na de publikatie van het 
spaarplan. 

Toch moet gewaarschuwd voor 
vroegtijdige euforie. Daarenboven 
hebben zowel de verkiezingen in 
eigen land als de voorbije stem
busslag in Nederland geleerd hoe 
voorzichtig men met peilingen 
moet omspringen. 

Niet netjes 
Voor het oog van de tv-kamera's 

en in aanwezigheid van tientallen 
kijklustigen werd vrijdag een wei
nig fraai staaltje van ,,vakbondsde-
mokratie" tentoon gespreid. 

Tijdens een hoogst tumultueuze 
vergadering van de provinciale 
ABW-Mijnwerkerscentrale te Has
selt werd de leiding van deze vak
bond met geweld gedwongen de 
geschorste délégués terug in hun 
funktie te herstellen, ondanks hun 
eerder opgelopen schorsing. Zon
der ons over het dispuut zelf uit te 
spreken is het toch onloochenbaar 
dat dit ,,niet netjes" was. Tenzij het 
in deze middens een gangbaar ge
bruik is om door het aansnoeren 
van de das, de tegenstrever tot een 
andere mening te ,,brengen"... 

Ook binnen het ACV rommelt 
het. Toen een ,,lastige" vrouw on
langs kritische vragen op ACV-
voorzitter Jef Houthuys afvuurde, 
weigerde deze laatste eenvoudig
weg te antwoorden en verliet hij 
ostentatief de zaal. Bevreesd ook 
aan de das te worden gevoeld ? 

Zwin beschermen 
Enige tijd geleden stelde VU-

Europarlementslid Willy Kuijpers 

Zondag trokken duizenden leerkrachten doorheen de straten van Brussel. De grote meerderheid van de ma
nifestanten was Franstalig, maar niemand kon over de zowat 5.000 Vlaamse betogers kijken. Ook de sterke 
delegatie van VU-mandatarissen, die plaats genomen had op de trappen van het Beursgebouw, bleef niet on
opgemerkt. De vu-nota „Stop Afbraak Onderwijs" is nog steeds te verkrijgen op het sekretariaat, Barrika-

denplein 12, 1000 Brussel (02/219.49.30). 

een vraag aan de Europese kom
missie omtrent het natuurreservaat 
,,het Zwin", dat momenteel be
dreigd wordt door infrastruktuur-
werken. Kuijpers vroeg of de kom
missie over mogelijkheden be
schikt om dit grensoverschrijdend 
natuurgebied te beschermen. 

Europees kommissaris Clinton 
Davis antwoordde dat „met het oog 
op een betere bescherming van het 
Zwin, verdient het aanbeveling dat 
de Belgische en Nederlandse be
voegde instanties dit gebied aan-

Perpetuum mobile 
E UREKA! Het heeft enkele 

eeuwen geduurd, maar 
eindeliik is het zover. Zo

pas heeft het mensdom een nieu
we beslissende drempel over
schreden: de uitvinding van het 
perpetuum mobile. Niet, zoals 
nochtans kon verwacht worden, 
in het domein van de mechanica 
maar in dat van de zuivel. 

De Europese boterberg zet 
sinds jaren de beste hersenen 
van de EG-ambtenarij aan het 
werk voor het bedenken van mid
delen om de overschotten weg te 
werken. Tot voor kort waren de 
resultaten van dit denkwerk eer
der pover. Verse boter, dit wil 
zeggen boter van de lopende 
jaargang, werd vanaf begin de
cember wel eens gesleten als 
Kerstboter. Iets oudere boter 
kon men altijd wel kwijt aan de 
Russen die aUus de tijd en de ge
legenheid kregen om, indachtig 
een oude spreuk, „Kanonen 
statt Butter'' te produceren. Aan 
nog Iets oudere boter—belegen 
boter als we ons zo mogen uit-
drukken — werd door een vrij du
re behandeling water onttrok
ken, waarna ze goedkoper dan 
nieuwe dienstig werd als zoge
naamde keukenboter: een niet 
meer op de boterham smeerbaar 
maar op de pan nog best te bak
ken produkt dat afnemers vond 
bij gaarkeukens, restaurants du 

coeur en andere liefdadigheid
sinstellingen. 

Ondanks deze goedbedoelde 
ingrepen bleef de Europese bo
terberg groeien. En ouder wor
den. Er zitten in de vrieskamers 
vandaag zo'n 400.000 ton over-
jaarse boter, die met de beste wil 
van de wereld de Russen niet 
meer kunnen aangesmeerd of 
niet meer gedeshydrateerd kun
nen worden tot keukenboter. 

Als de nood het hoogst Is, is de 
redding vaak nabij. Het den
kwerk van de EG-deskundigen 
heeft op het allerlaatste nippert
je, net voor de vrieskamers drei
gen open te barsten, gezorgd 
voor de definitieve oplossing. 
Overjaarse boter zal voortaan 
verwerkt worden tot veevoeder 
voor de runderstapel. 

Binnenkort zullen de Europese 
koeien gevet en gevoed worden 

met de boter die ze enkele maan
den voordien bij wijze van spre
ken uit eigen uiers hebben laten 
vloeien. Een perfekte gesloten 
cirkel, een biologisch perpetuum 
mobile waarbij de boer alleen 
nog geroepen is om de kringloop 
gaande te houden. Logisch door
denken zal wellicht uiteindelijk er 
toe lelden dat de tepels van de 
koe middels plastiek-darmen 
rechtstreeks verbonden worden 
met haar muil, waarbij de 
vloeistof door een soort benzine
pomp gevoerd wordt waarop de 
boer kan aflezen hoeveel de EG 
hem verschuldigd is. 

Naar verluidt wordt inmiddels 
reeds overwogen, de var-
kensmesterij te bedrijven met 
parmahesp als grondstof en de 
kippen op batterij aan te sporen, 
de op de transportband gelegde 
eieren schielijk weer te veror
beren. 

Dat dit perpetuum mobile zijn 
begrenzingen heeft en niet alle 
problemen zal oplossen, is on
dertussen gebleken in een West-
duitse kalkoenfokkerij. Toen de 
aanrijpende slachtdieren bij wij
ze van proef hun reeds geslach
te soortgenoten voorgeschoteld 
kregen protesteerden zij: bah, 
weeral kalkoen! De proef wordt 
thans voortgezet met tot kippen
vlees gedenatureerde kalkutse 
haan. 

wijzen als speciale beschermings
zone". 

Recente gebeurtenissen heb
ben blijkbaar de ogen geopend. 
Milieu-aangelegenheden maken 
grensoverschrijdende kontakten 
meer dan nodig. De Europese 
kommissaris vergist zich echter 
wanneer hij het heeft over de Bel
gische instanties, want terzake kan 
en moet de Vlaamse minister voor 
leefmilieu zijn verantwoordelijkheid 
opnemen. Tenzij hij inderdaad toe
geeft dat de Vlaamse gemeen
schap geen echte bevoegdheid 
heeft of dat deze terugschrikt voor 
het leggen van buitenlandse kon
takten... 

Gemeentefonds 
Deze week zouden alle Vlaamse 

gemeenteraadsleden, dus ook de 
Vlaams-nationale, de brief van het 
Overlegcentrum van Vlaamse Ver
enigingen (OVV) en de Vlaamse af
deling van de Vereniging van Bel
gische Steden en Gemeenten 
(VBSG) moeten ontvangen heb
ben. In een vorige uitgave vestig
den wij reeds de biezondere aan
dacht van de VU-raadsleden op dit 
belangrijk schrijven. 

Kort herhaald vragen deze beide 
organisaties dat alle Vlaamse ge
meenteraden een besluit zouden 
goedkeuren, waarin het huidige 
nationaal gehouden gemeente
fonds zou afgeschaft worden door 
de oprichting van een Vlaams ge
meentefonds, waardoor meteen de 
onrechtvaardige verdeling veroor
zaakt door de het kriterium „opper
vlakte" zou ophouden. Bovendien 
wordt de overdracht van het be
drag van het gemeentefonds naar 
de gewesten geëist door verhoging 
van de toebedeelde belastingen. 

De VU-raadsleden en -frakties 
mogen deze kans niet laten voor
bijgaan. Zowel in de gemeenten 
waar de VU deel uitmaakt van de 
meerderheid evenals in de ge
meenten waar de VU in de opposi
tie zit, moet zij dit punt ter bespre
king en goedkeuring voorleggen tij
dens de eerstvolgende gemeente
raadszitting. Voor meer inlichtin
gen kan men trouwens steeds te
recht bij de Vereniging van Vlaam
se Mandatarissen (tel.: 02/219. 
49.30). 

Latijn 
Zondag werd de omstreden ge

meenteschool van Voeren ingehul
digd. Velen herinneren zich nog de 
rel van enkele jaren geleden toen 
burgemeester-bendeleider Hap
part de Vlaamse kinderen in een 
vies bezemhok wou proppen. On
der druk van de Vlaamsgezinde 
Voerenaars werd toen van hoger
hand ingegrepen. 

Nu zijn de nieuwe lokalen klaar 
(kostprijs 26 mijoen fr.), maar am
per ééntje is bestemd voor de 
Vlaamse kleuters. De Vlaamse ver
enigingen van Voeren vrezen te
recht dat de nieuwe gebouwen als 
een verkapt verfransend kultureel 
centrum zullen misbruikt worden, 
want ook de knokploeg van de 
Happart-clan, de Action Fouronnai-
se, is erg aktief in deze school. De 
nieuwe lokalen zijn inderdaad een 
zoveelste illustratie van de flagran
te wijze waarop de taaifaciliteiten in 
deze Vlaamse gemeente verkracht 
worden. Het Vlaams overlegkomi-
tee noemt het wraakroepen dat de 
Vlaamse gemeenschap nog 17 mil
joen frank subsidies steekt in een 
school die hoofdzakelijk gericht is 
op de versterking van een soort van 
post-koloniale afhankelijkheid van 
Voeren tegenover Luik. 

Happart toonde zich gelukkig tij
dens zijn Franstalige speech: an
dermaal haalde hij scherp uit naar 
zijn Vlaamse ,,onderdanen". On
der druk van zijn schreeuwende 
bendeleden moest de Vlaamse de
ken daarop afzien van zijn Neder
landstalige inzegening. Hij deed dit 
dan maar in het Latijn! 

• — 

Ongevallen 
Uit cijfergegevens voor West-

Vlaanderen blijkt dat 57% van het 
aantal verkeersslachtoffers voet
gangers, fietsers of bestuurders 
van een motorrijwiel zijn. De meer
derheid van de slachtoffers zijn dus 
zwakke weggebruikers. Bij de 
zwaargewonden loopt hun relatief 
aandeel op tot 65%! 

De politiediensten van West-
Vlaanderen namen vorig jaar 1687 
ademtesten af. Nagenoeg de helft 
daarvan gaf een ,,positief" resul
taat. Bij 5 % van de ongevallen met 
gewonden waren personen betrok
ken die onder invloed waren van al-
kohol. Deze cijfers stemmen tot na
denken. Of niet soms? 
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Gevolgen van St.-Anna-Plan 

Gemeenten moeten 
zwaar inleveren 

Langzaam wordt de juiste draagwijdte van de rege
ringsbeslissingen duidelijl<. De verschillende ministers 
beginnen, onder drul< van de publieke opinie en het par
lement, de maatregelen toe te lichten. Zo ook de mi
nister van Binnenlandse Zaken die een nota publiceer
de over de toestand van de gemeentelijke financiën na 
de beslissingen van het St.Annaplan. 

I EN eerste belangrijke maat
regel Is de aanpassing van 
de dotaties aan het Ge

meentefonds aan de stijging van 
de staatsuitgaven met uitzondering 
van de lasten voor de staatsschuld. 
Hieruit volgt dat de gemeenten die 
voor 1986 In hun begroting een be
drag Inschreven, gelijk aan de do
tatie van 1985 verhoogd met 2,9 
procent, nu worden gekonfron-
teerd met een werkelijk bedrag dat 
lager ligt dan In 1985. Voor 1987 
moet zelfs een daling van het Ge
meentefonds worden voorzien met 
6,5 procent ten opzichte van 1985. 

Door deze eenzijdige ingreep 
komt het moeizaam verworven fi
nancieel evenwicht van de ge
meenten opnieuw In het gedrang. 
Het IS verder bekend dat de ge
meenten hun sanering grotendeels 
hadden doorgevoerd door een ver
hoging van de belastingen. De 
kans is nu wel zeer groot dat een 
golf nieuwe belastingsverhogingen 
op gang komt. 

Tewerkstelling 
bedreigd 

Het Invoeren van een uniform 
stelsel van kontraktuelen ter ver
vanging van de bestaande te
werkstellingsprogramma's (TWW, 
BTK en DAG) Is op zichzelf een po
sitieve maatregel. Jammer dat de 

nieuwe maatregel houdt in dat de 
gemeente voor elke kontraktuele 
werknemer 398.365 fr. zal ontvan
gen (33.000 fr./maand), wat amper 
meer Is dan het wettelijk minimum 
voor een beginnend arbeider. 

De gemeenten hebben In de 
bestaande stelsels mensen In 
dienst met enige jaren ervaring die 
uiteraard een hoger loon ontvan
gen. Het uitkeren van een uniform 

tal gekwalificeerde kontraktuelen 
In dienst houden. 

Betaling
achterstallen 

De steden en gemeenten beslis
sen autonoom over de aanvullen
de aanslag op de personenbe
lasting en over de belasting op de 
onroerende voorheffing. Er ont-

Gej ' 

maatregel wordt doorgevoerd op 
een wijze die het aantal tewerk-
gestelden zal doen afnemen. 

In de huidige situatie betaalt de 
overheid 50 of 70 procent van het 
loon voor de tewerkgestelde wer
kloze, terwijl de lonen voor Bijzon
der Tijdelijk Kader en Derde Ar
beidscircuit personeel voor 100 % 
ten laste van de staat vallen. De 

bedrag stelt de gemeenten voor 
een verscheurende keuze: ofwel 
de mensen met een kwalifikatie 
ontslaan ofwel een gevoelige bijko
mende loonkost opnemen In de ei
gen begroting. Slotsom zal zijn dat 
de gemeenten gedeeltelijk afvloei
ingen doorvoeren en gedeeltelijk 
hun belastingen verhogen. Aldus 
kunnen zij toch een minimum aan-

Genieeittdkrediet komt 
niet ter hulp 

^ntekrediet zijn zeer 
^r^opofmpositie als 

in. Wie nu zou 
gemeenten 
^ "ieefthei 
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jangrifke tutestveriagingen ïmkm-
nen aan hun kliëntem m&t een f^po-
thekati^ lefttrg aan hoge r«m«woet, 
weige-rt h&t öemeentékrediet een* 
zfiffSe tegemoetisöming te doért 
voof (Je steden en gemeent&n 

Wsrxiéer köjsertïlê gemseritelfj-
ke overhecteji <n opstand tegen de 
m!Sb̂ utkt$ momipotiefiositfe van 
deze instelling? 

De re9»ri»gsiiivaatre3elen sa-
n»n mei de stugge houding van 
het Gemeentekrediet beperken 
eens te meer de middelen en mo-
lelijkheden van de lagere bestu-

n. Dit betekent voor de plaatse-
;ke besturende moeliljke keuze 
tssennog minder investeringen, 
-'--kingen of hogere belastln-

' elk gevat is de bevotking 
• "e slachtoffer! 
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staat echter een groot probleem 
omdat de inning van deze belastin
gen gebeurt door de overheid die 
om budgettaire redenen de 
doorstorting achterhoudt. 

De achterstand wordt geraamd 
op meer dan 20 miljard. Deze ver
oorzaakt vooral problemen op de 
lopende rekening, met als gevolg 
nutteloos hoge intrestlasten en dus 
nutteloze belastingen. 

De regering weigert in te gaan op 
de rechtmatige verzuchting van de 
gemeenten om over te gaan tot het 
overschrijven van maandelijkse 
voorschotten. Dit kan op basis van 
de vastgelegde rechten van het 
voorgaande jaar, met een afreke
ning nadien. Bij gebrek aan een lo
gische, duidelijke en doorzichtige 
oplossing veroorzaakt de regering 
nutteloze financiële problemen op 
gemeentelijk vlak, die op hun beurt 
aanleiding geven tot hogere lasten. 

OCMW 
De regeringsmaatregelen met 

betrekking tot het inkrimpen van 
het aantal ziekenhuisbedden, het 
optrekken van de bestaanminima 
enz... hebben onrechtstreekse ge
volgen die zwaar kunnen doorwe
gen op de gemeentelijke begrotin
gen. Deze dragen immers de tekor
ten van de OCMW's. Het is daarbij 
overbekend dat de toegekende 
schadevergoedingen door de over
heid steeds met jaren vertraging 
worden uitgekeerd zodat de 
diensten op gemeentelijk vlak wor
den ontwricht en de hulpverlening 
in het gedrang komt. 
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• In een rapport beklem
toont de Organisatie voor Euro
pese Samenwerking en Ontwik
keling (OESO), de verbetering 
van de ekonomische situatie In 
het Westen. Deze wordt hoofd
zakelijk veroorzaakt door de da
lende inflatie, de dito Intrestvoe
ten en de betere groelvoorult-
zlchten van de Westerse landen. 

De OESO besluit daaruit dat 
1986en 1987de kans bij uitstek 
Is om struktureie problemen aan 
te pakken. Deze zijn het toene
mend protektlonisme en de wer
kloosheid. De werkloosheid be
draagt nu In Europa zowat 19 mil
joen mensen. In deze onver
antwoorde situatie wordt de 
eerstkomende 18 maanden geen 
verbetering verwacht. 

Als struktureel probleem 
wordt voor België ook de hoge 
staatsschuld genoemd. Of wat 
dacht u? 

LANDBOUWRAMP 
m Tsjemobyl heeft ook agra

rische gevolgen, vooral In Polen 
komt de klap zwaar aan. De kost 
van de ramp wordt voorde Pool
se iandbouwektor op 200 mil
joen dollar geraamd. Jerzy Ur
ban, een Pools regeringswoord
voerder, stelde echter dat er 
geen kompensatles voor de 
Poolse boeren voorzien zijn. 

Frans Andriessen, de Europe
se Landbouwkommissaris, kon
digde hetzelfde aan voor Euro
pa. Opnieuw diende het Initiatief 
binnen de EG uit te gaan van de 
onderschelden regeringen. De 
Westdultse boeren werden bij-
voortyeeld vergoed voorde gele
den schade. Op deze manier kan 
men bezwaariijk van een samen
hangend Europees landbouwbe
leid spreken. 

MAYSTADT 
m Dat de Belgische overheid 

faalt op het vlak van het stimule
ren van wetenschappelijk onder
zoek heeft minister van Ekono
mische Zaken Maystadt onlangs 
nog bewezen. Sinds '74 Is een 
onderzoek aan de gang m.b.t. 
„hernieuwbare energie". Het 
betreft het nagaan van mogelij
ke toepassingen van nletnuklea-
Ire energie, en het rationaliseren 
van die toepa^ngen. Nu dat on
derzoek In zijn eindfase komt, 
heeft Maystadt verdere kredie
ten aan dit onderzoeksprojekt 
geschrapt. 

Deze beslissing Is hoogst irra
tioneel. Het programma bevindt 
zich In een fase van afwerking 
waaruit konkrete toepassingen 
zouden kunnen uitgewerkt wor
den. Dergelijke toepassingen 
waren voorzien op het vlak van 
de industrie, de handel, de land
bouw en het partlkulier energie
verbruik. Het niet aangrijpen van 
deze kans betekent meteen het 
laten doodbloeden van de tot nu 
toe In dit onderzoek geïnvesteer
de middelen. 

VS'TOERISME 
m De Amerikaanse toeristen 

blijken duidelijk onder de Indruk 
van de recente intemathnale ge
beurtenissen. Ze boeken hun 
reizen op het Europees konti
nent Immers massaal af. In de 
eerste fase was deze reaktie be
perkt tot Oost-Europa: na de 
Tsjemobyl-ramp wagen de Ame
rikaanse toeristen zich daar niet 
meer Maar ook West-Europa 
deelt in de klappen. 

Europese reisorganisaties zit
ten althans aardig wat verveeU 
met deze psychose. Wagons-
Lits, een Frans-Belgische 
toerisme-gigant, zag drie vier
den van haar Amerikaanse klan
ten hun reis afboeken. Enkelen 
konden teruggewonnen worden 
nadat aanzienlijke prijsvermin
deringen toegestaan werd 
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V. Anciaux en O. Van Ooteghem: 

Regering akkoord 
met C-wapens 

Vorige week woensdag en deze week dinsdag he
lieersten VU-woordvoerders de tribune van Kamer en 
Senaat tijdens de belangrijke diskussie over de chemi
sche wapens. 

Konklusie ? Dat de regering dubbelzinnig blijft en in 
wezen instemt met deze vreselijke wapens. 

VOORZITTER Anciaux ver
woordde de mening van de 
Vlaamse bevolking eenvou

dig en duidelijk; „De Belgische re
gering moet l<ortweg en ondubbel
zinnig ,,neen" zeggen aan de che
mische wapens. Zowel wat de in
stallatie nu en later op Belgisch 
grondgebied betreft, als wat de 
produktie of modernisering ervan 
betreft door de VSA.". Deze hou
ding moet zij binnen de NAVO als 
enige aanvaardbare en menselijke 
politiek verkondigen, opdat zulks 
zou leiden tot een volkomen vernie
tiging van alle chemische wapens 
in de wereld. 

De regeringsbeslissing mist vol
komen deze helderheid, vermits de 
plaatsing van chemische wapens 
slechts voorwaardelijk wordt afge
wezen en de produ ktie wordt goed
gekeurd. 

CVP breekt woord 
Defensiespecialist Oswald Van 

Ooteghem begon zijn biezonder 
gedokumenteerde tussenkomst 
met te herinneren aan de trieste 
dood van vier ontmijners vorige 
maand. „Dit ongeval wijst eens te 
meer op hiet onzinnige van een oor
log die 70 jaar geleden eindigde." 
De VU-senator bracht hulde aan 
deze stille helden van elke dag, die 
jaarlijks nog 400 ton munitie on
schadelijk moeten maken, waar
van 20 ton chemische munitie; er 
liggen nog liefst 106 ton gasgrana-
ten te,,wachten" op,,bewerking" 
in Houthulst. 

Ook Van Ooteghem betreurde 
sterk het weliswaar voorwaardelijk, 
maar onloochenbaar ,,ja" van de 
Belgische regering In de NAVO. 'n 
Houding die schril afsteekt tegen 
deze van o.m. de Nederlandse en 
Deense regering. „De VSA be
schouwen Europa als een poten
tieel slagveld voor chemische wa
pens", verklaarde de Gentse man-

\ '̂ -

goedgekeurd, woordelijk overge
nomen. ,,Wij geven de CVP nu de 
mogelijktieid voor of tegen haar ei
gen motie te stemmen. De CVP 
krijgt thans de kans haar geloof
waardigheid te bewijzen", besloot 
de VU-senator. 

Ook m deze zaak zal de CVP 
echter met aarzelen het eigen 
standpunt te verloochenen, ver
mits meteen ook een ,,vertrou-
wensmotie" werd ingediend. Die 
even dubbelzinnig blijft als het re
geringsstandpunt zelf... 

Bewu^olidair 

Senator Oswald Van Ooteghem: 
,,ln een volwaardig bondgenoot
schap moet zelfs de kleinste bond
genoot een eigen stem hebben." 

dataris. Die benadrukte geen 
,,naïeve vredesapostel" te zijn, 
maar iemand die zich bewust is van 
de immense verschrikkingen die C-
wapens kunnen aanrichten, zon
der dat deze bijdragen tot grotere 
veiligheid. Van Ooteghem besloot 
met een reeks doordringende op
merkingen, waarbij de hamvraag 
was of de NAVO ingelicht werd 
over de inhoud van de Kamermo
tie van enkele dagen daarvoor. 

Premier Martens antwoordde 
dat dit inderdaad gebeurd was, 
maar hij sprak zich niet radikaal uit 
tégen de produktie en plaatsing 
van C-wapens. In zijn wederwoord 
wees senator Van Ooteghem op 
het onhoudbare van de regerings
beslissing om in een krisismoment 
te kunnen weerstaan aan de druk 
van de grote partners. Zal er in zo'n 
situatie nog mogelijkheid zijn tot 
overleg? 

In de motie volgend op de inter
pellatie van Oswald Van Ooteghem 
wordt het CVP-standpunt, zoals dit 
door het CVP-partijkongres werd 

HËT omwerp betreffen-
4e het wegn^rrten en 
ïraospteater'en van or-

gnnen Is wet, Zewat een jaar 
geJeden betuigden de senato
ren hun 'm9iemmm> vorige 
week de kamer. 

Meteen î  dit de eerst© 
tek«l, temidden van de over-/ 
rompelende vooruilgei^ in 
de biogenetlsche en meüh„, 
sche wetenschap. Een voor-
iöltgang dte ïsekerhedeo en . 
onzekerheden door meka«iJ> 
schydt. die vele ethlsehe vra? 
gen opwer|>t In het licïö vart 
desamenJevIng van morgenf; 

Veel befangstelling v a ^ 
pers en verkozenen wae ef 
niet voor dit maatsehaf^fe 
bepalend debet. Het waf 
nochtans een van die debat̂ .̂  
ten die el te ;i6efden gevoerC-
worderi ̂  vrl| van poiemlach^p 
uitlatingen, eereen met eeif' 
ï^ed voor endermans tnzict% 
vHie «tetnming. binnen de 
frafctles. Zo benadrukte HUQO 
Coveiiere namene de VU-
fraktle de vri|held jrt deze ge
wetensvolle kwestie. 

Zeer hoogstaande benade
ringen kregen we va« de eo-
claiist Haneké m Vlo Anelaux. 
De wegneming na overli{deo 
«t«ltte bl|de voorzitter op mo
rele bezwaren. Er wordt Im-
Bter» van uitgegaan dat tot 
wegneming vanorganen mag 
worden overgegaan „door 

, liet vermoed w te N^Jben van 
een toestemming". Eerder 
dan te opteren voor de^^sge-
maidceltlkbeldeoplossingrde-
ze passieve solldarlteiipleit-
te iilj voor egn tjewuste'èn po

sitieve solidariteit. Hiervoor̂  
voor hel aankweken van deze 
levenshouding, moet zi}ns in-
zlene kunnen gesensibili
seerd worden." Aldus behoudt 
de ethiek het overwictit en 
wordt toch tegenioet geko
men aan de reële noodzaak, 
dat er zoveel mogéftjk donors 
zouden zijn om bvb. nierpa> 
tiënten een mensweardig le
ven te geven. 

Hoopvol stemt alleszins de 
toon van de kemerdlskussfe. 
Ditmoetook kunnen Wj de ve
le andere levensproblemen 
die opduiken ten gevolge van 
de ontwildieiing var» de fl^edl-
sche wetensoHap, 

V, AnGkux: 
„Rek&n0nop 

een hv^n&houdmg.' 
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VU-alternatieven: 

Ten bate 
van gezin en 
Vlamingen 

Toch een eigenaardige bedoening, het reilen en zei
len van Sint-Anna. Het Parlement wordt vriendelijk ver
zocht, ja of neen te stemmen over het geheel. Wat uit
eraard meerderheid tegen oppositie gebeurt. Nadien 
trekken Martens en co naar buitenparlementaire groe
pen allerhande, waar vele deelaspekten plots 
bespreekbaar worden. 

Waarom kunnen de wetgevende alternatieven niet 
in het Parlement uitgepraat worden ? 

A LLEEN reeds om het lot van 
vrouw en gezin te verbete
ren leverden de VU-frakties 

drie opbouwende suggesties. 

Ouderschap 
De eerste kwam hier reeds uitge

breid ter sprake. Als de vrouw dan 
toch pas op haar 65ste met pensi
oen mag, doe dan iets aan haar 
verminderde kansen ten gevolge 
van een gedwongen loopbaanon
derbreking. Helemaal de maat
schappelijke ongelijkheid wegwer
ken doet het voorstel van Jef Val
keniers niet, maar het zet wel een 
flinke stap met de toekenning van 
een pensioenkrediet van 2 jaar per 
kind ten laste. 

Maar het bleef niet bij deze ene 
tegenzet. Onder impuls van Nelly 
Maes werd een voorstel ingediend 
om de uitkering van een bijkomen
de vergoeding tijdens de zwanger-
schapsrust wettelijk te regelen. 
Sint-Anna mindert deze vergoe
ding nu van 19,5 % naar 10 %. Een 
besparing van nauwelijks 600 mil
joen, maar voor de gezinnen een 
gevoelige aantasting van hun 
bestaansmiddelen op het ogenblik 
van een gezinsuitbreiding. Boven
dien staat de ingreep haaks op het 
verouderingsproces waarin de ge

meenschap zich momenteel be
vindt. 

Uiteraard hangt de beslissing tot 
ouderschap niet enkel vast aan een 
eventuele financiële aanmoedi
ging. Ook het algemeen maat
schappelijk klimaat en de materiële 
en immateriële mogelijkheden om 
kinderen op te voeden, zijn van 
groot belang. 

Om hieraan tegemoet te komen 
nam dan weerJaak Gabriels het in
itiatief tot invoering en uniformise-
ring van het ouderschapsverlof. 
Meteen biedt deze suggestie ook 
kansen voor de herverdeling van 
de arbeid, zonder bijkomende kost 
voor de werkgever noch bijkomen
de lastenverhoging voor de 
overheid. 

Gemeentefonds 
Van een totaal ander gehalte is 

het initiatief van senator André 
Geens en kamerlid Johan Sau-
wens. Het kadert in de aktie die het 
Overlegcentrum van de Vlaamse 
Verenigingen momenteel voert en 
wil een einde maken aan een van 
de talloze transfertmechanismen: 
het Gemeentefonds. 

De verdeling van de kredieten 
van dit Fonds is erg nadelig voor 
Vlaanderen en Brussel. Ten gevol-

J. Sauwens: 
,,Gemeentefonds 

diskhmineert Vlamingen' 

ge van de drievoudige verdeelsleu
tel —1/3 in verhouding tot het aan
tal inwoners, 1/3 in verhouding tot 
de oppervlakte en 1/3 in verhou
ding tot de personenbelasting — 
bekomt Vlaanderen amper 52,6 %, 
Wallonië 39,4 % en Brussel 8 %. 
De ontvangsten verschillen dan 
ook sterk per inwoner: voor het 
Vlaams gewest 6.411 fr., voor het 
Waals gewest 8.469 fr. en in Brus
sel 5.587 fr. 

De oorzaak van deze diskrimina-
tie is hei onverantwoorde kriterium 
,,oppervlakte", vermits „het niveau 
van de gemeentelijke uitgaven juist 
stijgt naarmate de bevolkingsdicht
heid groter is". 

Met hun wetsvoorstel rationali
seren beide ondertekenaars de 
staatshervorming van 1980: het 
nationaal Gemeentefonds wordt 
afgeschaft en een gedeelte van de 
personenbelasting wordt overge
dragen tot een bedrag dat over
eenstemt met de in 1985 voorzie
ne dotatie aan het nationaal Ge
meentefonds. Elk gewest krijgt 
aldus hetzelfde percentage van de 
personenbelasting die in het ge
west geïnd werd. 

Uiteraard snijdt dit voorstel 
slechts een van de vele transfer
ten vanuit Vlaanderen naar Wal
lonië weg. Het volstaat de rege
ringsleden evenwel, de vele an
dere VU-initiatieven op te vragen 
om ook inzake sociale zekerheid, 
financiering van de gemeen
schappen, onderwijs enz. de mil-
jardenverspillende eelten weg te 
branden. 

Een week lang duurde het de
bat over besparingsplannen van 
de regering. Zo'n 50 kamerleden 
en even zoveel senatoren pas
seerden op het spreekgestoelte. 
Langdradigheid en herhalingen 
waren niet uit de lucht. 

Toch noteert men al eens een 
spitsvondigheid, of wordt er heel 
even gelachen. Voldoende alles
zins om deze week met de sprok
kels de, .aardig uit de hoek' '-toer 
op te gaan. 
C Mevrouw Maes (VU): „...Ik wil U 
vragen rekening te houden met de 
meerderheid van de bevolking, nl. 
de vrouwen die gescandaliseerd 
zijn door de regeringsmaatrege-
len..." 

De Heer Dillen (Vlaams Blok):,, l\^e-
vrouw Maes heeft alvast niet 
gesproken uit naam van mijn echt
genote en mijn drie dochters." 
(Gelach) 

D De Heer Valkeniers (VU): „/srte/ 
met mogelijk dat het debat eerst in 
de Senaat wordt gehouden in 
plaats van in de Kamer?" 

De Heer Leemans, voorzitter: 
„Deed U dat voorstel ook toen U in 
de Kamer zat?" 

Aardig 
uit de 
lioek 

ap }m 
6!pjev 

C De Heer Schiltz (VU): „...Indien 
het om een bruto-besparing van 
200 miljard gaat, zal daarvan 
slechts 130 netto overblijven en dit 
is onvoldoende om de kringloop te 
doorbreken." 

De HeerClaes(SP): „Indepriorij 
van Sint-Anna is een nieuwe eko-
nomische theorie ontstaan, nl.: 
bruto IS gelijk aan netto + konjunk-
tuur". (Glimlachjes) 

De Heer Schiltz (VU)-..Ofwe/gaaf 
men naar het casino ofwel naar de 
ekonomische fakulteit." 

• De heer Collaert (PS)- ,,...lk wil 
besluiten met de bemerking dat 

voor toespraken hetzelfde geldt als 
voor minirokken. 

Ze moeten lang genoeg zijn om 
het belangrijkste te dekken, maar 
kort genoeg om de aandacht te 
trekken..." 
O DeHeerMoens(SP):,,...Demee/-
dan 100.000 betogers werden be
ledigd omdat het CVP-kongres en 
de staten-generaal van dr. Wynen 
met honderdmaal minder aanwezi
gen meer aandacht kreeg op tele
visie. " 

De Heer Friederichs (PVV): „Een 
voetbalmatch duurt 90 minuten en 
ze zijn maar met 22." (Gelach) 

• De Heer Leemans, voorzitter •,,1/l'e 
werken hier niet voor de media." 

De Heer Valkeniers (VU)- ,,Inder
daad, maar wij hebben gekozen 
voor het beroep van politikus, en 
niet voor het leven in een slot
klooster." (Gelach) 

I l De Heer Wyninckx (SP): „...Graag 
had ik geweten waarom minister 
Gol zo nodig bij het artsensindikaat 
van Wynen op bezoek moest." 

De Heer Luyten (VU)- „Omdat hij 
ziek was.'" (Gelach) 

Waarom 
oma langer 
werken 
moet... 

De vorige Martensregering heeft de huishoudporte
monnee 6 % lichter gemaakt, 's Lands financiën wer
den er niet beter van en de werkloosheid verminderde 
niet. 

Nu vraagt de regering opnieuw 200 miljard, groten
deels ten koste van de koopkracht van de gezinnen. De
ze zullen meer moeten betalen voor het onderwijs van 
hun kinderen, voor hun zieken, voor het openbaar 
vervoer. 

VERONDERSTEL nu eens, 
dat ook zij zouden besparen 
op het onderwijs van hun 

kinderen, op de verzorging van hun 
zieken, op de kost en het inwonen 
van een werkloos king... 

Neen, liever dan de zwaksten in 
de steek te laten, zullen de gezin
nen besparen op kleding, voeding, 
huisvestign en ontspanning. En dit 
is dan weer slecht voor onze eko-
nomie zodat er weer meer werklo
zen komen. 

De werklozen moeten het beko
pen. Deeltijds werkloezn, werklo
zen die nog thuis wonen of een 
werkende partner hebben zullen 
een deel van hun vergoeding ver
liezen. Of helemaal niets meer krij
gen als het gezin het formidabele 
inkomen van 40.000 fr. per maand 
bereikt. 

In veruit de meeste gevallen gaat 
het hierbij om vrouwen. Wat heb
ben de vrouwen aan Martens' re
gering misdaan? Zelfs de bijko
mende vergoeding bij bevallings-
rust wordt gehalveerd. Alleen de 
ionen zullen twee maand langer 
van de gastvrijheid van de kazer
nes mogen genieten. 

Maar het toppunt van cynisme is 
zeker de verhoging van de pensi
oenleeftijd tot 65 jaar. Iedereen zou 
verwachten dat in deze tijd van 
massale jeugdwerkloosheid en van 
afvloeien van vijftigers in tal van be
drijven, de pensioenleeftijd zou 
verlaagd worden. 

Het IS voor de vrouwen altijd al 
moeilijk geweest om een volledige 
loopbaan op te bouwen wegens de 
zorg voor hun kinderen. Weet de 
regering dan met wat er omgaat bij 
de vrouwen die nu plots vijf jaar lan
ger moeten werken om aan hun 
pensioen te komen? 

De maatschappelijke waarde-' 
ring voor hun taak als moeder en 

Nelly Maes 

echtgenote wordt ineens wegge
veegd. Oma moet blijven werken 
terwijl haar kleinkinderen stempe
len gaan... 

De Volksunie veroordeelt deze 
eenzijdige maatregeien Er kan na
tuurlijk bespaard worden, maar 
dan moet men ook durven hervor
men. Een fatsoenlijk federaal land, 
een eerlijk sociaal stelsel, een 
rechtvaardig belastingssysteem. 
Dat wil de Volksunie. 

In afwachting blijft zij niet bij de 
pakken zitten. Wetsvoorstellen 
werden ingediend om de zwanger-
schapsrust te doen respekteren en 
om de moeders per kind twee jaar 
pensioenkrediet toe te kennen voor 
het eerste, het tweede en tot het 
derde kind. Ook het ouderschaps
verlof wil de VU wettelijk regelen. 
St.Anna zal het niet kwalijk nemen. 
Het leven van de vrouwen is meer 
waard dan de stuivers van 
Martens. 

Nelly Maes, 
VU-Kamerlid. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 14 juni 
r BRT1 - 15 00 
De Steek-er-wat-van-op-show, her
haling 
C BRT1 - 16 00 
Bank Dick, film 
C BRT1 - 18 00 
Tik tak 
C BRT1 - 18 05 
Filmbrieven, jeugdfilm 
C BRT1 - 18 35 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT1 - 20 20 
Terloops 
D BRT 1 - 21 05 
Met het blote oog, film 
C BRT1 - 22 25 
Sport op zaterdag 
C Ned 1 - 19 00 
Countdown, pop en rock 
C Ned 1 - 20 28 
Miami Vice, serie 
n Ned 1 - 21 15 
Nederland Muziekland 
C Ned 1 - 22 00 
Nieuwslijn, info 
C Ned 1 - 22 40 
Twilight zone, kortfilm 
C Ned 2 - 19 12 
The A-team, serie 
• Ned 2 - 20 00 
Op volle toeren, show 
D Ned 2 - 21 00 
Ter land, ter zee en m de lucht, nieu
we serie 
C Ned 2 - 21 50 
Olympiaplem, revue 
C Ned 2 - 22 40 
My little Chickadee, film 

Zondag 15 juni 
C BRT1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
u BRT1 - 15 00 
Kwlzien, kooktip 
C BRT1 - 15 15 
De sneeuwkoningin, jeugdfilm 
C BRT1 - 16 15 
Blikvanger, over mode 
Z BRT1 - 17 00 
Transport, serie 
Z BRT1 - 18 00 
TIk tak en Liegebeest 
Z BRT1 - 18 20 
De Tripoden, SF-sene 
Z BRT1 - 18 50 
De dag dat de wereld veranderde, 
dok serie 

Z BRT1 - 20 00 
Bloemetjes buiten, tip 
C BRT1 - 20 05 
De dodende truck, SF-film 
C BRT1 - 21 35 
Het hart van de draak, dok serie 
[ I BRT2 - 18 00 
W.K. Voetbal, 19 45 schiftingen, 22 00 
Sportweekend, 23 30 en 23 45 schif
tingen 
C Ned 1 - 18 30 
Alvin en z'n boefjes, strip 
Z Ned 1 - 19 05 
Battlestar Gaiactica, SF-serie 

W C Fields steelt deze week de show zaterdag op BRT 1 en Nederland 
2 en zondag nogmaals op Nederland 2, in,, Bank Diet" en,,My Little Chic

kadee" 

D Ned 1 - 21 50 
Brandpunt, info 
D Ned 1 - 22 15 
Mijn dochter en ik, serie 
C Ned 1 - 22 40 
Misdaad BV, dok serie 
C Ned 2 - 20 10 
Holland Festival, kamermuziek 
D Ned 2 - 22 32 
The Bank Dick, film 

l\/laandag 16 juni 
n BRT1 - 18 00 
Tiktaken Plons 
G BRT1 - 18 10 
Kameleon, kinderprogramma 
D BRT1 - 18 35 
Een zaak voor TKKG, serie 
n BRT1 - 19 00 
Sing Sing, dok 
D BRT1 - 20 10 
Anna van de vijf steden, serie 
D BRT 1 - 21 00 
Mijn grote liefde heet muziek, dok 
san e 
• BRT 1 - 21 40 
Vreemde krachten, dok serie 
D BRT2 - 19 30 
W.K. Voetbal, 19 30 -19 45 - 23 20 -
23 45 Schiftingen 
D Ned 1 - 18 15 
Dierenmanieren, dok 
D Ned 1 - 18 55 
Bassie en Adriaan, strip 
u Ned 1 - 19 00 
The Fall Guy, serie 
C Ned 1 - 20 28 
Jong en afgedaan, film 
C Ned 1 - 22 05 
Tros aktua, info 
Z Ned 1 - 22 35 
Dempsey and Makepeace, serie 
^ Ned 2 - 19 27 
Roze Olympics, strip 
n Ned 2 - 21 50 
7 Variaties op een tema, dok 
(" Ned 2 - 22 45 
Den Haag vandaag. 

Dinsdag 17 juni 
C BRT1 - 18 00 
Tik tak en Plons 
D BRT1 - 18 10 
Carolientje, strip 
r BRT1 - 18 25 
Er was eens... het heelal, dok stnp 
Z BRT1 - 18 50 
De zeven van Blake, serie 

D BRT1 - 20 25 
Brat Farrar, laatste afl 
n BRT1 - 20 50 
Argus, praatshow 
n BRT 2 - 19 30 
W.K. Voetbal, 19 30 -19 45 - 23 30 -
23 45 Schiftingen 
C Ned 1 - 18 10 
Kate & Maggie, nieuwe sene 
C Ned 1 - 19 00 
De Roze Panter, strip 
Z Ned 1 - 19 25 
Dodger, Bonzo en de rest, serie 
C Ned 1 •• 20 28 
Start '86, finale 
L Ned 1 - 21 30 
Alles draait om Martin, sene 
D Ned 1 - 22 00 
Hier en nu, info 
n Ned 1 - 22 25 
Kerkepad, dok 
D Ned 1 - 23 00 
De avonturen van Sherlock Holmes, 
nieuwe serie 
D Ned 2 - 19 12 
Rock around the Kremlin, show 
D Ned 2 - 22 45 
Den Haag vandaag. 

Woensdag 18 juni 
D BRT1 - 18 00 
Tik tak en Plons 
D BRT1 - 18 10 
Keromar, sene 
D BRT1 - 18 37 
Dromen, sene 
D BRT1 - 19 00 
Comedy Capers, om te lachen 
D BRT1 - 19 15 
Onze merkwaardige wereld, dpk 
sene 
D BRT1 - 20 10 
Bill Cosby show 
C BRT1 - 20 40 
Kwaad vergaat het een land, doku-
drama 
C BRT1 - 22 25 
In de voetstappen van Koning Arthur, 
dok 
C BRT2 - 19 30 
W.K. Voetbal, 19 30 -19 45 - 23 30 -
23 45 Schiftingen 
L Ned 1 - 18 55 
Gil en Julie en De Smurfen, strip 
n Ned 1 - 19 24 
Vijf tegen vijf, kwis 
^ Ned 1 - 20 33 
Brewster Mccloud. film 
" Ned 1 - 22 15 

De konsumentenbus, info 

r Ned 1 - 23 00 
De immigrant, Charlie Chaplin 
_ Ned 1 - 23 21 
Achter het nieuws, info 
C Ned 2 19 22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
Z Ned 2 - 22 50 
Den Haag vandaag. 

Donderdag 19 juni 
D BRT1 - 16 55 
60-Plus, 10 jaar, Goud en Zilver" 
r BRT1 - 18 00 
Tik tak. Plons en De Snorkels 
L BRT1 - 18 35 
Torhout-Werchter 1985 
n BRT1 - 20 20 
Dempsey en Makepeace, serie 
D BRT1 - 21 10 
Panorama, info 
D BRT1 - 22 00 
Dallas, serie 
D BRT2 - 20 15 
W.K. Voetbal, 20 1 5 - 2 0 30 Schif
tingen 

n Ned 1 - 18 50 
De familie Robinson, serie 
C Ned 1 - 19 15 
Een verloren generatie?, dok 
C Ned 1 - 19 45 
De kauwgomballenboom 
n Ned 1 - 20 28 
Hawai, smeltkroes van leven; dok 
D Ned 1 - 21 40 
Van U wil ik zingen, koncert 
C Ned 1 - 22 40 
Het ontstaan van het Kristendom, 
laatste afl 
D Ned 2 - 19 40 
Out of Step, dansfilm 
D Ned 2 - 20 25 
Pats Boem Show, talentenjacht 
D Ned 2 - 21 05 
Nederlands overzee, dok sene 
D Ned 2 - 21 55 
Veronica Film, info 
D Ned 2 - 22 45 
Den Haag vandaag. 

Vrijdag 20 juni 
C BRT1 - 18 00 
Tik tak en Plons 
C BRT1 - 18 10 
Prikballon, kleutermagazine 
D BRT1 - 18 25 
Knappe koppen, serie 
n BRT 1 - 21 05 
Konfrontatie, debat 
G BRT 1 - 21 50 
Brannigan, film 
G Ned 1 - 16 30 
Simon en Simon, nieuwe sene 
C Ned 1 - 17 46 
Paspesies, nieuw kinderprogramma 
G Ned 1 - 19 00 
Bas Boris Bode, sene 
G Ned 1 - 20 28 
Kane en Abel, sene 
G Ned 1 - 21 20 
Kasteel tussen de wolkenkrabbers, 
dok 
G Ned 1 - 23 20 
De )onge teatermakers, portretjes 
G Ned 2 - 19 12 
The A-team, sene 
G Ned 2 - 20 00 
De spoorzoekersshow 
^ Ned 2 - 21 00 
Derrick, serie 
' Ned 2 - 22 45 
Ontmoeting, dok sene 
^ Ned 2 - 23 35 
De laatste kommando, film 

Een film 
pet dag 

Zaterdag 14 juni 
My Little Chickadee 

Amerik komische film uit 1940 met 
WC Fields en Mae West Flower Belle 
Lee denkt dat CuthbertJ Twillie een rijk 
man is en trouwt daarom met hem in 
de bruidsnacht gaat ze er stiekem van
door (Ned. 2, om 22u.40) 

Zondag 15 juni 
De Dodende Truck 

Nieuwzeelandse avonturenfilm uit 
1981 Het verhaal speelt zich af m de 
nabije toekomst Alle landen zijn failliet 
en regeringen bestaan met meer De 
heer<;zuchtige Straker dnngt iedereen 
zijn wil op (BRT 1 , om 20u.05) 

IVIaandag 16 juni 
Mals OU est done passee la 7ième 
Compagnie? 

1940 Drie Franse militairen nemen 
de benen in plaats van de vijand tege
moet te treden (RTBF 1, om20u.) 

Dinsdag 17 juni 
Flash Back 

Frans-Waalse film uit 1983 In het 
voorjaar van '83 komt de bekende 
schrijver Vincent Delaune terug in La 
Sologne, met om zijn roman af te ma
ken, maar omdat in de buurt van zijn 
huis twee meisjes vermoord werden ge
vonden Is hij de dader'(RTBF 1, om 
21U.05) 

Woensdag 18 juni 
Brewster McCloud 

Amerik satire uit 1970 Brewster 
McCloud (Bud Cort) is zo bezeten van 
vliegen, dat hij lijfelijk in de praktijk wil 
brengen Met behulp van een ornitho-
loge (Sally Kellerman) maakt hij een in
genieus gevleugeld apparaat (Ned. 
1, om20u.33) 

Donderdag 19 juni 
Le Distrait 

Franse komische film uit 1970 De 
erg verstrooide Pierre Malaquet krijgt 
een baantje in een Parijs reklamebu-
reau Zijn ideeën zijn nogal buitennis-
sig (RTBF1,om20u.20) 

Vrijdag 20 juni 
Brannigan 

De mannen spelen in deze misdaad
film uit'1975 de hoofdrol Politie-
inspekteur Jim Brannigan (John Way
ne) maakt jacht op onderwereldkoning 
Ben Larkin (BRT 1 om 21 u 50) 
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Waar verjaarda
gen allemaal goed 
voor zijn! In 1992 
zal het 500 jaar ge
leden zijn dat Co
lumbus voet op de 
Bahama's zette. In 
dat jaar moet een 

^ ^ ^ ^ J UNO-kommissie 
^ ^ ^ ^ f * een Verklaring van 
^ ^ / ^ ^ ^ p de Rechten van In-
^fc^L heemse Volkeren 

^ V ^ ^ ^ rond hebben. Ach-
I ^ ^ ^ ter het Initiatief tot 
^ L ^ dezeVerklarmgzit-
^ ^ ^ V ten vooral Noord-

^ ^ ^ amerikaanse Indi
anen. De VN-kommissie heeft een 20-
puntentekst ter diskussie, u en ik 
worden verzocht er onze mening 
over te hebben. Wie de 20 punten op 
Vlaanderen wil projekteren heeft 
meteen de romp voor een Vlaamse 
grondwet. Een voorbeeld: inheemse 
volkeren en naties hebben aan
spraak, blijvende kontrole en het on
gehinderd gebruik van de gebieden 
die sinds onheugli/ke tijden door hun 
voorouders bewoond worden. Zullen 
ze daar in Brussel van opkijken... 

Natuurlijk maken wij ons geen gro
te illusies over mooie verklaringen. 
Vlaams-nationalisten weten best dat 
tussen droom en werkelijkheid een 
staat staat. Een hindernis, even hoog 
voor de Vlamingen als voor de in
heemse volkeren van Noord-
Amerika, de verklaringen van presi
dent Wilson ten spijt. Het strekt de 
nazaten van deze wilden echter tot 
eer dat zij hun verlangen naar zelfbe
schikking, steeds weer op het we
reldpodium gooien. In 1923 deed 
Cayuga-chief Deskaheh dat reeds 
voor de Geneefse Volkerenbond, 
vandaag gebeurt het in de VN te New-
York, zeg maar in eigen huis. Haast 
100 jaar na de moord op Sitting Bull 
en na Wounded Knee, het laatste gro
te treffen tussen Indianen en blanken 
toen het VS-leger de Sioux bij bosjes 
uitroeide... 

Desmet, 
South-Dakota 

Sitting Bull en Sioux, hoofdstukjes 
uit ons rijke (roomse) verleden. Om
dat wij met z'n allen pro apostolis 
grootgebracht werden zit het leven 
van Pieter-Jan De Smet ons nog fris 
in het geheugen. Deze Dendermond-
se jezuïet, werd ons geleerd, was on
getwijfeld de grootste missionaris uit 
de vorige eeuw; zijn borstbeeld siert 
het Kapitool te Washington en voert 
het ietwat pompeuze bericht The 
man who brought the peace between 
the Whites and the Reds. Dat die ro
den de man Grote Zwartrok noemden 
maakte hem beslist nog monumen-
taler, maar misschien werden ons al
leen zijn grote daden geleerd en zijn 
kleine kanten verzwegen. Zo hoord
en wij in 1 973 te Dendermonde — De 
Smet was er toen 100 jaar geleden 
geboren — een Amerikaanse ordege
noot in vlekkeloos Nederlands ver
klaren dat De Smet zich ook zou heb
ben vergist en de Indianen te vlug 
zou aangezet hebben met de VS-
regering akkoorden te sluiten. Toch 
moet De Smet op Indianen én rege
ring een zeer grote indruk hebben ge
maakt. De Sioux, de Yakuma, de Pa-
tawatomi of hoe fraai ze ook heetten 
bleven hem vader noemen en Was
hington benoemde hem tot rege-
ringskommissaris voor Indianenza-
ken. De mooiste titel kwam wel van 
Sitting Bull, deze noemde De Smet 
het bleekgezicht zonder gespleten 
tong. 

In het stadje Desmet in Zuid-
Dakota werd zondag een standbeeld 
voorf/ie Blackrobe onthuld. De Bel
gische ambassadeur was er maar 
een vertegenwoordiger van de 
Vlaamse Natie bleek in geen mijlen 
te bespeuren. De beginselverklaring 
voor de Rechten van Inheemse Vol
keren zegt nochtans... elke natie 
heeft het recht ongehinderd te rei
zen en over de nationale grenzen 
heen ekonomische, sociale, kulture-
le en religieuze betrekkingen te on
derhouden. Of was de Vlaamse 
minister van Externe Betrekkingen, 
het bleekgezicht Deprez bang in 
Desmet met een gespleten tong te 
spreken'' • 

HTr 
trthrweek^ 

wie tussen het overdadige voetbalaanbod in event
jes wil verpozen met een prachtig toneelstuk moet naar 
de KVS v\/aar „Montserrat" nog tot 15juni loopt. Alhoe
wel verpozen niet het juiste woord Is voor de krachtige 
brok teater die op de planken wordt gebracht. 

Nationalisten zullen blezonder geboeid worden door 
dit stuk. 

ONTSERRAT is een jong 
Spaans officier die walgt 
van de moorden en 

slachtpartijen van de Spaanse 
overheerser in Latijns-Amerika Hij 
IS ervan overtuigd dat Simon Boli
var, de leider van de opstandelin
gen, erin kan slagen Venezuela te 
bevrijden Wanneer deze in een 
hinderlaag dreigt te vallen, aarzelt 
Montserrat met hem te verwittigen, 
wat neerkomt op verraad H ij wordt 
ontmaskerd door het Spaanse op
perbevel en om Montserrat te dwin
gen Bolivars schuilplaats te verklik
ken, dreigt de bloeddorstige eerste 
luitenant zes willekeurig gear
resteerde voorbijgangers zo maar 
neer te schieten. Montserrat moet 
een verscheurende keuze maken 
tussen Bolivar en deze zes on
schuldigen 

Het fundamentele tema van dit 
stuk — op basis van een boek van 
de Franse auteur Emmanuel Ro
bles — IS de strijd van bevrijders te
gen onderdrukkers, die op een ver-
schnkkelijke manier alle drang tot 
zelfbestuur in de kiem smoren Ro
bles verkoos Zuid-Amenka, maar 
de problematiek is natuurijke we
reldwijd De hoofdvraag van deze 
tragedie luidt. wat is er meerwaard 
dan het eigen leven? 

Montserrat wordt op sublieme 

wijze vertolkt door het KVS-
gezelschap, aangevuld met enke
le knap akterende gasten, m een 
regie van Jo Dua Vic de Wachter 
speelt de hoofdrol voortreffelijk, al 
moet hij iets te lang bedrukt, tob
bend en lijdend voor zich uit kijken 
(Het stuk wordt trouwens zonder 
pauze opgevoerd, om de drama
tiek van het geheel met te scha
den ) Ronny Waterschoot als de 
mets-ontziende luitenant Izquierdo 
schittert, evenals Senne Rouffaer 
in de rol van pater Coronil 

De zes ,,onschuldigen" spelen 
erg herkenbaar — en dus begrijpe
lijk — hun rol van pottenbakker 
{Paul-Emile van Royen), moeder 
{Gilda de Bal), akteur {Mare Bober), 
koopman (Wim Serlie), jongeling 
{Ben van Ostade) en Indiaanse 
maagd {Mieke Bouve) 

Deze laatste twee zijn de enigen 
die uiteindelijk begnp opbrengen 
voor de houding van Montserrat 
wanneer ze naar hun eksekutie-
paal stappen Het bericht dat Boli
var erin geslaagd is bij zijn guenlla-
troepen te raken verhindert nog 
meer bloedvergieten Op het ogen
blik dat ook Montserrat overgele
verd wordt aan zijn beulen sprak hij 
alleen nog over de vreugde van an
deren 

^eeSfden 

Ghljs van Rhode schreef het gedicht,,Ergens In 
Vlaanderen". Enkele verzen daarvan vormden onder
deel van onze 129ste opgave. De juiste oplossing werd 
door amper 7 lezers gevonden. 

Onder hen werd Pleter Gunst uit de P. Bortlerlaan 10 
te 8240 Gistel geloot tot winnaar van ons wekelijks boe
kenpakket. Proficiat. 

H OPELIJK genieten volgen
de verzen meer bekend
heid Mits een beetje 

speurwerk vindt U meteen wie de 
auteur is van dit gedicht en hoe de 
titel ervan luidt 

Nu of nooit moet Vlaanderen 
boven, 

Nu of nooit ten onder gaan 

Zal men 't weer zijn leven roven, 

Zal het de dood te boven staan'' 

Nu of nooit' 

Vlaanderen, spreek nu, durf te 
kiezen, 

Zijt ge. laf, te diep ontaard 

Dan — dan moogt ge't al verhezen, 

Zijt niet eens te leven waard 

Nu of nooit' 

WIJ verwachten uw antwoorden 
op het gekende adres WIJ, 
,,l\/ieespelen (132)', Barnkaden-
plein 12, 1000 Brussel U hebt tijd 
tot dinsdag 24 juni Veel geluk 

MtR Zl£ ,e/i IS W££K 
££» BANK Ae H£r ££n 

SfMRMUe STAKT. 

f£7y loT P£x ,saf:/r 
VAli 5000 ne. 

muoeiiEri Mn 
PR'JZEti ! 
poe U£ Mee ? 

IK 2.IT AL nEr . 
EE/1 SPMUAKnS i 

iQnihouckn 
Wie eerstdaags een uitstap naar Limburg plant, mag 

beslist niet nalaten Genk op de reisroute te zetten. Nog 
tot 22 juni gaat daar In het Kultureel Centrum de ten
toonstelling,,Kunstwerken verworven door de Vlaam
se Gemeenschap In 1984-85", een expositie die om 
meer dan één reden belangrijk, interessant en aantrek
kelijk Is. 

EN 2-jaarlijkse tentoonstel
ling als deze moet men let
terlijk en figuurlijk vanuit 

verschillende gezichtshoeken be
kijken Het feit dat ze er is, is op 
zichzelf al lovenswaardig De 
Vlaamse gemeenschapsregering 
heeft de plicht aan het publiek te to
nen wat haar ,.Kommissie voor 
Beeldende Kunst'' aankoopt en al
zo ook een tip op te lichten van de 
sluier die ons kunstbeleid nogal 
eens ondoorzichtelijk maakt 

Een hamvraag die de expositie, 
waarvan de financiële omvang on
getwijfeld aanzienlijk is, meteen 
oproept IS IS een dergelijk beste
ding in krisistijd verantwoord of een 
overbodige luxe' ' In een toespraak 
die de vonge Franse, socialistische 
kultuurmimster Jack Lang in het 
Brussels Astoria Hotel hield, zei hij 
ter verdediging van zijn naar Belgi
sche normen ongelooflijke begro
ting ,,Het investeren m artistieke 
kreativiteit en inventiviteit is een ab
solute noodzaak om gelijke tred te 
houden met de altiid nieuwe uitda
gingen van de toekomst" In zijn 
,,woord vooraf" tot de katalogus 
van de tentoonstelling geeft ge
meenschapsminister Dewael zijn 
kommissie dan ook terecht als op

dracht ,,Leg de nadruk op nieuwe 
aktiviteiten, op de oorspronkelijk
heid en de innovatie Steun jong ta
lent Schrik met nieuwe wegen te 
bewandelen, maak kennis met de 
werken in de ateliers van de 
kunstenaars" 

De Katalogus waann alle getoon
de 467 werken afgebeeld staan, is 
een fraai uitgegeven boek met een 
zowel artistieke als dokumentaire 
(o a alle adressen van de kunste
naars) waarde, dat zijn redelijke 
prijs (200 f r ) absoluut waard is en 
waarin Kommissie-voorzitter Her
man Bayens, inmiddels opgevolgd 
door Ernest Van Buynder, wetens
waardige stellingen poneert over 
kunstbeleid, kunsthandel, de ver
houdingen kunstenaar-overheid, 
enz In die katalogus staan verder 
ook nationale prijzen, onderschei
dingen en aanmoedigingen toege
kend door de Vlaamse Gemeen
schap 

Een diepgaand verehelderend 
inzicht in onze kultuurpolitiek geeft 
het boekwerk weliswaar wel de ge
ruststelling dat er op het gebied van 
de plastische kunst ten minste iets 
gedaan wordt om de kreativiteit te 
stimuleren 
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Wat hebben de Rode Duivels te bieden? 

Niets. Driemaal niets 
\Nat hebben de Rode Duivels de voetbalwereld te 

bieden ? De vraag welde spontaan bj ons op toen we 
geërgerd naar België-lrak zaten te kijken. Het antwoord 
was vlug gevonden: niets, driemaal niets. En dan druk
ken we het nog beleefd uit. 

AAR waarover verbazen 
we ons? Wat konden we 
meer verwachten van 

voetballers uit een land waar de
fensieve spelopvattingen voetbal
credo zijn geworden. En met sinds 
gisteren. Waar zouden ze hebben 
leren aanvallen ? Waarom zouden 
ze zich in het avontuur storten? 
Wie wil er nu nog risiko's nemen ? 
Zeker Guy Thijs met die achteraf 
koud stelde dat op een Mundial en
kel de cijfers, de uitslagen tellen. 
Over het hoe en het waarom hoeft 
niemand zich nog te bekommeren 

'n Verzameling 
sukkelaars 
Mensen, wat moet men in het bui
tenland gedacht hebben toen dit 
spektakel werd opgevoerd'' Mis
schien wel helemaal mets Want wij 
draaien zonder padon de knop om 
wanneer ,,anderen" (wanneer 
zelfs de betrokkenheid niet meer 
overblijft) zo'n vertoning durven op
voeren We begrijpen nu ook Mi
chel Hidalgo die de middag van de 
wedstrijd op TF1 meewarig glim
lachte en tragi-komisch het hoofd 
schudde toen hij de ploegen van 
groep B doorlichtte. Mexiko, Bel
gië, Paraguay en Irak: het steld 
doodgewoon niets voor. Het is een 
blamage voor de andere ploegen 
dat zo'n verzameling sukkelaars 
samen een groep mogen vormen 
en dat er daar dan twee, en wellicht 

drie, mogen van doordringen tot de 
achtste finales 

Mensen, wat spoken de Rode 
Duivels daar allemaal uit? Natuur
lijk kunnen ze beter. Zeker wan
neer ze hun loopgraven mogen 
aanleggen, wanneer ze zich mo
gen verschansen in een driedub-
beJe afweergordel en wanneer ze 
dan van tijd tot tijd een bommetje 
mogen gooien midden de aanval
lende tegenstanders. Rik De Sae-
deleer, de grote wierookfabrikant 
van het Belgisch voetbal, geraakt 
dan in trance. Hij wordt dan gek 
van geluk. Hij zal dus nog even ge
duld moeten uitoefenen want wei
nig laat voorzien dat de Belgen te
gen Paraguay zo'n gedroomd 
wedstrijdmodel zal aangeboden 
worden. DieZuidamenkanen zul
len ook wel eieren voor hun geld 
kiezen en afwachten. Ze liggen im
mers één punt op de Duivels voor 
die zich bovendien als derde ge
rangschikte nagenoeg zeker,,ge
plaatst" weten. Waarna we zullen 
meemaken dat grapjas Thijs de 
wereld voorhoudt dat onze spelers 
de verwachtingen ruim hebben in
gelost. Misschien eist hij zelfs de 
trofee van sportverdienste op voor 
zijn ploeg na een overwinning te
gen Irak en een gelijk spel tegen 
Paraguay. Moetje inderdaad kun
nen. Zo'n reuzen op afstand hou
den. Maar daarna zal het feest 
voorgoed beginnen. 

In de achtste finales botsen we 

op een ,,grote" en dan zullen de 
Belgen pas echt zichzelf worden. 
Weest gerust: ze zullen niet af
gaan. Dan hoeven ze enkel het 
hoofd boven water te houden en al 
wat daar bovenop komt wordt als 
winst beschouwd. Perspektieven 
om van wakker te liggen. Mis
schien worden ze nog wel in triomf 
binnengehaald wanneer ze in Za-
ventem voet aan de grond zetten. 

Pinguïns... 
Dat ze zich ginder hebben uit
gesloofd in beschamend onderling 
geruzie (Vandereycken wil zichzelf 
als topvoetbalier overleven en des
noods moet heel de wereld daar 
maar voor opdraaien), dat ons voet
bal geen persoonlijkheden meer af
levert omdat taktische discipline 
geen spontaniëteit verdraagt, dat 
we2elfs tegen Liechtenstein of de 
pinguïns van de noordpool het spel 
niet kunnen maken: het wordt er al
lemaal met graagte bijgenomen. 
De cijfers, die tellen. En de Belgen 
speelden toch maar weer de 
achtste (en wie weet de vierde) fi
nales. Je moet het maar kunnen in 
zo'n klein land... 

Mensen, waar heeft men ons 
voetbal toch naar toe geleid ? Mis
schien moeten ,,de Duivels" maar 
eens een reeks rammelingen in-
kasseren opdat de wijsgeren en 
professoren van ons voetbal naar 
de werkelijkheid zouden willen te
rugkeren. Een werkelijkheid die 
ons telkens opnieuw konfronteert 
met één waarheid: dat Pfaff ke toch 
wel een goede doelman is. Eén der 
beste van Europa. Een gekke prof, 
dat wel. Maar een echte beroeps
voetballer. Een vakman. Hebben 
we er toch één! 

Flandrien 

De 23jarige Mikael Pernfors heeft de open Franse 
tenniskampioenschappen gered. De zelfs in eigen land 
onbekende Zweed (hij staat pas zestiende op de nati
onale ranglijst) verbaasde Roland Garros met overwin
ningen tegen Edberg, Jaite, Becker en Leconte, Fran-
krijks hoop in bange dagen. 

OVERWINNINGEN die allen 
volgens eenzelfde scena
rio vorm kregen • Pernfors 

begon onveranderlijk zwak, 
scheen onvermijdelijk op een pak 
rammel af te gaan, herpakte zich, 
geraakte in de match en sloopte 
uiteindelijk de weerstand. De 
Zweed, die zich razend snel over 
de baan beweegt en de onmoge
lijkste ballen rekupereert, zette Pa
rijs als het ware overhoop. 

De finale tegen LendI (hoe kan 
het ook anders ?) werd dan ook met 
spanning verbeid. Zou David 
(Pernfors werd door geen kenner 
als een opkomend talent aange
zien) Goliath kunnen vellen' Ook 
nu scheen het scenario gerespek-

Chris Evert-Lloyd, voor de zeven
de keer eerste op Roland Garros' 

teerd te zullen worden. LendI be
gon sterk en pakte de eerste twee 
sets onbedreigd: 6-3 en 6-2. In de 
derde set geraakte de Tsjechoslo-
waak (voor niet lang meer want 
Ivan vroeg, om financiële reden, de 
Amerikaanse nationaliteit aan en 
deze zal hem zeker niet geweigerd 
worden) opnieuw 3-0 voor maar 
toen richtte Pernfors zich plots op. 
Hij won vier spelen op rij: 3-4. Het 
publiek, dat zoals steeds in Parijs 
schaamteloos partij koos, stond op 
de tippen. Het zou andermaal ge
beuren. Maar men vergat dat LendI 
momenteel iedereen te sterk is. De 
reus greep zijn racket stevig vast 
en sloeg Pernfors genadeloos 
knock out: 6-4. Meteen de tweede 
Franse titel voor LendI die nu wel 
definitief over zijn finalevrees in 
Grans Slamtornooien heen schijnt 
te zijn. LendI, die dit jaar in vieren
veertig wedstrijden (hij was vijf we
ken out met een knieblessure) 

ADVERTENTIE 

Vakantiewoningen 
in gans Europa 

De Maerschaick 
Antwerpsestraat 454, 2650 Boom 
Tel.: 03-888.44.07 en 03-888.56.55 

Dokumentatie gratis 

De wljslieden van Socrates... 
SOCRATES, de Griekse wijs

geer, die, als we ons niet 
vergissen, in het begin van 

de vierde eeuw voor Kristus ter 
dood werd veroordeeld omdat hij 
niet geloofde in de goden van de 
staat, omdat hij nieuwe goden (of 
waarden) trachtte te introduceren 
en omdat hij, logisch gevolg van 
een en ander..., de jeugd probeer
de te bederven, maakt ook van
daag nog school.. Socrates is ook 
de naam van een briljant Brazili
aansvoetballer. Een kinderdokter 
bovendien. Een welopgevoede, 
ontwikkelde man met een open (en 
sociaal bewogen) oog voor de we
reld rondom hem. 

Die Socrates, een heer met stijl 
en klasse dus, heeft in Mexiko de 
Fifa tegen zich in het harnas ge
jaagd. Stel U voor dat Socrates 
meende te mogen verkondigen dat 

Onbel<ende Zweed redt Roland Garros 

LendI wanicelt niet 
slechts tweemaal werd geklopt, 
éénmaal door Noah en éénmaal 
door Becker, richt zich nu naar 
Wimbledon. ,,De"kroon die nog 
ontbreekt op zijn werk. Het gras 
van Londen speelt niet in zijn voor
deel. Zijn ondanks alles toch be
houdende speelwijze wordt niet ge
diend door de snelle banen Maar 
LendI schijnt momenteel opperm
achtig. De manier waarop hij zijn 
tegenstanders doet lopen, de ver
betenheid waarmee hij om elke bal 
kampt... LendI beleeft in 1986 mis
schien zijn gloriejaar. 

Ook al omdat de konkurrenten 
die hem occasioneel kunnen be
dreigen zelden kontinuïteit in hun 
prestaties leggen. McEnroe is uit
geblust, Connors is (zeer) oud, 
Becker is (erg) jong, de talrijke 
Zweden missen allen ,,iets"... 
LendI regeert momenteel met het 
gezag dat Borg lange en McEnroe 
korte tijd uitstraalde. 

de Mundial een doorgestoken, 
door en door gekommercialiseerde 
kaart is. Dat Mexiko en Braziliè (zijn 
eigen ploeg dus waarvoor hij alvast 
een doelpunt maakte) door de 
scheidsrechters moeten geholpen 
worden om het tornooi van een 
vroegtijdige ondergang te redden. 
Dat het geld primeert op de sport 
en dat voetbal in deze giganteske 
onderneming eigenlijk bijzaak is 
geworden. 

Socrates zegde dus luide wat 
zelfs een blinde kon... zien. Maar 
het werd hem vanzelfsprekend niet 
in dank afgenomen. De Fifa, zijn 
landgenoot-voorzitter Havelange 
(de grote woekeraar in de tempel) 
voorop, dreigen met sankties. 
Maar ze willen de zaak eerst nog 
onderzoeken want de pers, zijnde 
wat ze is, heeft de woorden van So
crates misschien overtrokken, uit 
hun band gelicht of doodgewoon 
verzonnen... 

Ze geven Socrates met andere 
woorden de kans op zijn uitlatingen 
terug te komen. Voor ons doet So
crates wat hij wil. We weten enkel 
dat hij de waarheid heeft gespro
ken en dat jarenlange machtsuitoe
fening (ook) de Fifabazen heeft 
misvormd. Ze dulden geen kritiek 
meer. Ze zijn niet gesteld op demo-
kratie. Dit laatste bewezen ze 
destijds overvloedig in Argentinië. 
Ze willen enkel de schone schijn 
ophouden. Op het veld probeert 
men dit nog amper. Al hebben we 
ons voorgenomen nog een oordeel 
uit te spreken over de dertiende 
Mundial. We zitten ondanks de al 
voelbare vermoeidheid bij spelers, 
verslaggevers en kijkers nog altijd 
in de beginfase en de huidige tor-
nooiformule is ontworpen voor de 
angsthazen van het wereldvoetbal. 

Hopelijk betert het in de achtste 
finales. Het knock-out systeem ver
plicht dan immers tot risiko's en 
pas dan kan voetbal boeiend wor
den. In afwachting kijken we naar 
die heerlijke avonturiers uit Dene
marken (wat is die Larssen een 
crack en hoe is het mogelijk dat die 
zeven jaar lang bij Lokeren is ge
bleven — ze mogen daar voor de 
overleden voorzitter Rogiers een 
standbeeld oprichten), naar de 
Brazilianen en de toch weer in hun 
mogelijkheden groeiende Duitsers. 
En we hebben medelijden met de 
Britten die in de hoek zitten waar de 
klappen worden uitgedeeld en die 
onder de warme zon en in de ijle 
lucht hun technisch onvermogen 
onmogelijk kunnen verstoppen... 
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Trok in 1968 de Leuvense VU-lijst aan 

Prof. dr. Herman Verduyn 
is niet meer... 

De Volksuniejaren voor 1968 
waren bijzonder hard en moeilijk 
in het arrondissement Leuven, 
dat tot dan nooit een Vlaams-
nationale verkozene had. In 1965 
werd er bovendien met de Brabant
se VU-volksvertegenwoordiger Da
niel Dedoninck, een dissidente lijst 
„Vlaamse Demokraten" ingediend 
die 1.056 stemmen haalde tegenover 
12.681 voor de VU. Op 13 mei 1966 
viel het bisschoppelijk mandement 
over de toekomst van de Leuvense 
universiteit. Minder nog dan vroeger 
dierven Vlaamsgezmde professoren 
hun stem verheffen. 

De studentenbetogingen beroerden 
heel Vlaanderen Bij de verkiezingen 
van 31 maart 1968 stond „Leuven 
Vlaams" vooraan en ons arrondisse
ment kende de grote uitdaging onze 
lijsten laten leiden door professoren i 

Een hele nj hebben w/e bezocht en 
evenveel verontschuldigingen ontvan
gen Alleen prof Herman Verduyn en 
prof Odiel Van Paemel gingen meteen 
m, zonder aarzeling, op Frans Van der 
Elst's verzoek Het sukses was groot 
ons arrondissementeel stemmenaantal 
groeide tot 23 872 en Herman Verduyn 
werd éen der twintig VU-Kamerleden 
En de beide,.proffen" bleven de VU 
trouw' 

Zonder meer... 
nam Herman vanaf 1968 deel aan 

de werking van onze arrondissemente-

le ploeg waarbij dr Maurits Van Hae-
gendoren — als gekoopteerd senator 
— ook ging behoren ledere vergade
ring was hij op post en noteerde elke be
merking Zijn gastvrije woning op de 
, Heideberg" te Kessel-Lo groeide uit 
als het ontvangstpunt voor vele lijstvor-
mingen Maar en zijn hart, en zijn 
geest bleven eerst bij zijn patiënten en 
studenten Zonder populistisch ver
toon, eerder schuw, bleef hij de dege
lijke, hardwerkende prof En uiteinde
lijk kreeg die levenstaak zijn voorkeur 

Bloemen op soldatenkerkhoven 

VOS ijvert voor wereldvrede 
Op verschillende plaatsen in Vlaan

deren legt VOS een krans neer met ver
melding ,.Wereldvrede" 
Op zaterdag 28 juni 
Tielt om lOu 30 op het Pools kerkhof 
Adegem om 11u op het Canadees 

kerkhof 
Machelen om 15u op het Frans kerkhof 
OerenomISu op het Belgisch kerkhof 
Waregem om 16u op het Amerikaans 

kerkhof 
Vladslo om 18u op het Duits kerkhof 
Op zondag 29 juni 
Wevelgem om 8u 30 op het graf van Lo

de de Boninghe 
Diksmuide om 10u aan het Bretoens 

monument 

leper om 18u aan de Menenpoort 

Heel speciaal willen wij de plechtig
heid aanbevelen onder de Menenpoort 
te leper na de IJzerbedevaart Om 
17u 30 samenkomst op de markt te le
per voor het VOS-lokaal 't Zweerd Op
tocht naar de Menenpoort met de har
monie ,,De Vijverzonen" uit Dikkebus 
Om 18u Speciale Last Post met gebed 
om wereldvrede De frontstad leper 
waar voor het eerst gas werd gebruikt 
tijdens de eerste wereldoorlog is de 
aangewezen plaats om te protesteren 
tegen het opslaan van scheikundige 
wapens m ons land Daarom allen naar 
leper na de IJzerbedevaart' 

Deze week 
in Knack Magazine 

Geen redding voor Afrika 
Er is de voorbije weken veel vergaderd en veel gebeurd 

voor Afrika. Toch verandert de situatie er eigenlijk 
nauwelijks. Heeft iemand een redelijk voorstel voor de 

redding van een kontinent? 
De vergeten leider Artsen Zonder Grenzen 

Artsen Zonder Grenzen heeft 
in zijn korte bestaan een bie-
zondere faam verworven 
Maar die veelal jonge dokters 
en verpleegkundigen willen 
meer ze willen hun hulporga-
nizatie nog beter uitbouwen 
Een portret van een vereniging 
met een ideaal. 

Vlaanderen gisteren 
en vandaag 

BIJ de werken aan de nieuwe 
gebouwen van Flanders' Expo 
in Gent werden er belangrijke 
archeologische vondsten bloot
gelegd Krijgen de onderzoe
kers genoeg tijd om het Vlaan
deren van gisteren bloot te leg
gen, voor het definitief onder 
het asfalt verdwijnt? 

Pol De Witte was een van de 
eerste arbeidersleiders in het 
Gent van de vorige eeuw. Door 
een toeval zijn nu zijn „me
moires" gepubliceerd ZIJ ge
ven een fascinerend beeld van 
hoe het werkvolk toen leefde. 
Een dokument. 

De Mundial 

Vanzelfsprekend ruime aan
dacht voor het voetbalgebeu-
ren in Mexico Knack biedt een 
reportage uit het Belgische 
kamp in Toluca én een over
zicht van de wedstrijden in de 
eerste ronde 

Zonder enig misbaar vond hij in novem 
ber 1971 dat hij zichzelf tot, eerste op
volger" mocht bevorderen, zo werd ik 
dan verkozen 

Af en toe belde hij me dan op om me 
aan te moedigen of om voor een zijner 
patiënten wat te vragen Gaandeweg 
werd eenieders tijd benomen door een 
druk leven maar meestal vonden we 
mekaar terug op de 11 november-
herdenking of op een plaatselijke VOS-
vergadering Ook in de stad, waar hij 
winkelde, kwamen we mekaar tegen en 
bouwden we heel wat geuzengesprek-
ken op Geregeld hadden we het over 
VOS en dus over zijn vader front-dokter 
Jozef Verduyn uit Ruddervoorde, de in
itiatiefnemer in 1916 van het Heldenhul-
dewerk aan het IJzerfront en later van 
VOS 

We praatten over Nederlands Lim
burg, waar zijn schoonvader en mijn va
der m 't kleine Ohe-en-Laak speel- en 
schoolgenoten waren Hermans vader 
was in 1936 te vroeg gestorven, voor 
hem HIJ had deze rusteloze aktivist die 
tientallen VOS-afdelingen stichtte,,,be
ter" willen kennen, nu ook hij zo plots 
in het Vlaams-nationalisme verantwoor
delijkheid diende te nemen 

Professor Emeritus 
Al enkele tijd, even na zijn op rust 

gaan. kende Hermand geen fitheid 
meer Zijn goed. groot hart wilde met 
meer mee Tenslotte werd het AZ. waar 
hij zoveel mensen als chirurg en uro
loog verzorgd had. voor hem weken
lang een tweede thuis 

Herman, met uw sublieme, moedige 
1968-daad hebt ge ons Volk een daad
werkelijke ruk vooruit gegeven Uw 
naam blijve m onze herinnering Aan 
mevrouw Verduyn-Campo, haar 3 km 
deren en schoonkinderen betuigen we 
onze oprechte deelname 

De begrafenisplechtigheid heeft 
plaatsnu zaterdag 14 juniom 11 u 15 
in de St -Jan de Doperkerk (Groot Be
gijnhof) te Leuven 

Willy Kuijpers, 
lid van het Europees Parlement 

Het partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 9 juni 1986 heeft 
algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers. 

Intellektuele elite 
De Volksunie heeft duidelijk haar 

sympatie met de betoging van zondag 
gemanifesteerd De VU meent dat er 
ook in de onderwijssektor een zuiniger 
beleid mogelijk is, maar de sanering 
van de regering heeft tot gevolg dat er 
een pedagogische chaos ontstaat, en 
duizenden leerkrachten zullen afvloei
en Met een dergelijke sanering is de 
Volksunie het helemaal met eens 

Bezuinigen betekent naar ons oor
deel, dat de beschikbare middelen 
doelmatig dienen aangewend te wor 
den Teneinde een kwaliteitsonderwijs 
uit te bouwen dat pedagogisch verant
woord IS in het licht van de gewijzigde 
maatschappij van de toekomst De vor
ming van een intellektuele elite en 
hooggeschoolden mag naar ons oor
deel de opleiding van intellektuele en 
sociaal-ekonomische zwakkere met in 
het gedrang brengen Dit zal echter een 
van de gevolgen zijn van de sanering 
die de regering voorstelt 

VJer-partijen akkoord 
De betoging van zondag was hoofd

zakelijk een betoging van het Fransta 
hg onderwijs In het spaarplan van de 
regering zit er inderdaad een geringe 
afbouw van de Waalse privileges In 
verband met de nieuwe onderhandelin
gen van de regering en de onderwijs

sektor, eist de Volksunie dat het recht
vaardig pnncipe van een Vlaams kind 
IS evenveel waard als een Waals kind" 
wordt ingebouwd De wijzigingen aan 
het spaarplan die eventueel na onder
handelingen ontstaan, mogen in geen 
geval leiden tot het behoud of het terug 
opvoeren van de Waalse voorrechtèln 
Integendeel, de lat moet gelijk worden 
gelegd tussen het Nederlandstalig en 
het Franstalig onderwijs 

In dit verband eist de VU dat de 
Vlaamse regering eindelijk werk zou 
maken van het m het vier-partijen ak
koord van 85 vastgelegde besluit om 
de dialoog met de Belgische regering 
op gang te brengen over de federalise
ring van het onderwijs 

Tenslotte mogen de Vlaamse mi
nisters van de Belgische regenng geen 
illusies koesteren over de Vlaamse on-
derwijsmiddens llluzies die kunnen op
gewekt worden door het relatief gering 
aantal Vlaamse betogers vorige zon
dag Naar onze overtuiging bestaat er 
in de Vlaamse onderwijsmiddens ook 
een grote onrust en een groot ongenoe
gen 

De echte krisis van het onderwijs zal 
pas volledig duidelijk blijken bij het be
gin van het nieuwe schooljaar wanneer 
de chaos volop aan bod zal komen en 
de afvloeiing van de leerkrachten een 
feit zal worden 

Voor nieuwe abonnees en voor wervers 

Elke week 1 gratis 
weekeindje* 

vakantie met WIJ 

Met 16de gratis weekeinde dat 
,, WIJ" aan haar nieuwe abonnees 
aanbiedt vindt onderdak te Zo-
mergem en wel bij Heli Laneuw! 
heli mag met vier gezellen van 
2ijn keuze een weekeinde naar 
Duits-Oo5t-Belgie 5int-Anna 
mag hij thuislaten i 

De weekends gaan in vanaf 1 okt 1986 

Ook gij lezer kunt iemand ge
lukkig maken want de nieuwe 
WIJ-abonnee die gy aanbrengt 
maakt kans op een weekeinde in 
het land van onze vrienden van 
Duits-Oost-Belgie En omdat het 
ene plezier het andere waard is 
maakt U als werver eveneens 
kans om een van de weekends 
voor wervers te winnen Raad
pleeg vlug het lijstje van de trek-
kingsdata i 

Voor de wervers 

D Wie tussen nu en 20juni een 
nieuwe WIJ-abonnee aanbrengt, 
heeft kans om een van de vijf 
weekends voor wervers te 
winnen 

Voor nieuwe WIJrabonnees 

Ü Wie tussen nu en 20 juni als 
nieuwe WIJ-abonnee wordt inge
schreven, heeft kans om een van 
de 15 weekends te winnen i 

Met z'n vieren! 

• Een vakantiewoning voor 4 perso 
nen in Duits-Oost-Belgie 
• De huur van het verblijf 
• De verblijfstaksen 
• het waterverbruik 

Totale waarde 2.000 fr. 
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Wil klaverblad-Machelen ten volle benut zien 

VU-Halle-Vilvoorde 
veizel zich tegen Woluwelaan 

De Volksunie Halle-Vilvoorde en meer bepaald de gemeenten Grimbergen-
Humbeek, Zemst-Eppegem, Machelen en Vifvoorde-Peutie spreken zich for
meel Uit tegen de verdere doortrekking van de Woluwelaan op hun grond
gebied. 

Na grondige studie van verkeerstel
lingen en kosten-baten-analyses blijkt 
dat dit projekt een slechte investenng 
IS voor onze streek en dit zowel op ver
keerstechnisch, ekonomisch als op 
maatschappelijk gebied De eventuele 
voordelen van een doortrekking zijn te 
beperkt en wegen met op tegen de zwa
re kostprijs (zeker 500 miljoen) en de 
onherroeppelijke schade voor mens en 
natuur 

Zware vraagtekens 
De Woluwelaan kan dan ook met be

ter omschreven worden dan een nutte
loos prestigeprojekt De Volksunie is 
van oordeel dat in deze tijd van zware 

Gemeente Zaventem 
Het College van Burgemeester en 

Schepenen deelt mede dat volgen 
de betrekkmgen vakant zijn m 

I Gemeentelijk Instituut voor 
Technisch Onderwijs (G.I.T.O.): 

I halftijdse betrekkmg van studie 
meestert res) opvoederl ster) 

II Gemeentelijke Muziek- en Bal
letschool : 

a) 1 betrekkmg van leraar! ares) 
koper, 

b) 1 betrekkmg van leraart ares) 
pianobegeleidmg, 

c) 1 betrekkmg van leraart ares) 
piano, 

III Plaatselijke Openbare Bibli
otheek (P.O.B.): 

a) 1 ofmeerdere betrekkmgen van 
bibliotheekassistent! e) voor een to 
taal aantal uur van 38 per week, 

b) 1 of meerdere betrekkingen van 
bibliotheekbediende voor een to 
taal aantal uur van 16 per week 

Nadere inlichtingen omtrent deze 
vakante betrekkingen kunnen inge 
wonnen worden bi) de dienst „Alge 
mene Vorming en Cultuur", Ge 
meentehuis Nossegem, tel 
02 759 66 75 

De aanvragen dienen, vergezeld 
van de nodige bewijsstukken, aan
getekend te worden gericht aan het 
College van Burgemeester en Sche 
penen. Gemeentehuis Zaventem, en 
dit vóór 20 juni 1986, 

inleveringen de overheidsgelden oor
deelkundiger moeten besteed worden 
en dat dit weggegooid half miljard zwa
re vraagtekens oproept bij de bespa-
ringspolitiek van de huidige regering 

Daarom bepleit zij voor de gemeen
ten in kwestie een totaal ander 
10-puntenplan dat veel minder kost, 
meer arbeidsplaatsen kan opleveren en 
met milieu-schendend is Dit plan, 
,,struktuurschets mdustneel verkeer 
Kanaalzone" genoemd, werd uitge
werkt door de leefmilieugroepen West-
Brabant en Zenneland 

Klaverblad benutten 
Samengevat ziet het er zo uit 
Geen doortrekking van 4 km snelweg 

door ongerepte natuur maar een ver
binding van slechts 400 m Het IS de be
doeling om het bestaande doch tot op 
heden slechts voor de helft gebruikte 
klaverblad te Machelen van de E-19 en 
de Ring een doorgang te geven op 
Brussel Het klaverblad wordt onmid
dellijk verbonden met de Woluwelaan 
te Machelen, doorgetrokken naar de 
Schaarbeeklei om zo via de Budabrug 
en Vaartdijk een toegang te krijgen in 
Zuid-Vilvoorde op de Ring om Brussel 
(Uitnt nr 6) aan het Militair Hospitaal 

Deze verbinding kost in vergelijking 
met de Woluwelaan veel minder is veel 
korter en efficiënter loopt door een ver
ouderd industriegebied dat hierdoor te
rug kan herleven, spaart Vilvoorde-
centrum van veel zwaar verkeer en be
nut ten volle reeds gedane investerin
gen o m klaverblad Machelen en West-
vaartdijk 

Nieuw bloed 
De Volksunie van de betreffende re

gio hekelt de laksheid van de traditio
nele beleidsverantwoordelijken, die met 
willen inzien dat via dit plan met een mi
nimum aan middelen een wegkwijnend 
industriegebied kan opgekrikt worden 
en de tewerkstelling in eigen streed 
daardoor geweldig kan verbeterd 
worden 

Een betere toegang op de interna
tionale snelwegen (E-19 en Ring) zal 
nieuw bloed geven aan het verouderde 
industriegebied van Zuid-Vilvoorde en 
Machelen, dat reeds jaren wordt ge
teisterd door leegstand en faillissemen
ten ZIJ eist dat de overheden, nl het 
Vlaamse Gewest en de gemeenten de 
nodige aandacht voor dit probleemge
bied zouden opbrengen en rekonversie 

zou uitwerken in het kader van een 
Vlaams tewerkstellingsbeleid 

Hoogtechnologische bedrijven zoe
ken vesitmgsplaatsen met optimale 
transportmogelijkheden zoals hier aan
wezig snelwegen, zeekanaal, spoor 
Brussel-Antwerpen, Cargo en Lucht
haven 

Geen 
stortheuvels 

Aan de doortrekking van de Woluwe
laan IS ook het stortprobleem in onze 
gemeenten gekoppeld OVAM stelde 
stortplaatsen van gebroken huisvuil 
voor te Vilvoorde-Zemst (Darse) en te 
Humbeek-Grimbergen (Bos van Aa) 
De Volksunie verzet zich ten sterkste te
gen beide milieuhinderlijke voorstellen 
Uit de dossiers blijkt duidelijk dat deze 
stortplaatsen slechts rendabel en goed 
bereikbaar zullen zijn indien de Wolu
welaan wordt doorgetrokken Een re
den te meer om een definitief halt toe 
te roepen aan de Woluwelaan die op 
langere termijn onze streek met stor
theuvels van huisvuil zal bezaaien 

Uit dit alles mag blijken dat de VU van 
de regio West-Brabant een aangepast 
sociaal-ekonomisch plan op zak heeft 
voor de toekomst Een plan dat reke
ning houdt met de hoofdbekommernis
sen van de bevolking met een efficiën
te aanwending van de geldmiddelen 
aandnngen op rekonversie en verho
ging van tewerkstelling en inmiddels in 
een dichtbevolkte streek het leefmilieu 
verbeteren 

Wie meer wil weeten over het dossier 
Woluwelaan" kan zich wenden tot D 

Vanden/elde, Leuvenstwg 100 te 1800 
Vilvoorde (02/252 26 36)/ 

D Zelfstandige boomsnoeier en tuinier 
zoekt gelegenheidswerk bij partikulie-
ren of openbare besturen Voor inlich
tingen zich wenden O VanOoteghem, 
Senator, Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091/30 72 87 

D 26-jange jongeman, bediende van 
beroep, diploma handel-sekretariaat en 
dactylografie (N) zoekt een passende 
betrekking Voor inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem, senator, A 
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge 
Tel 091/30 72 87 

Willen we samen eens nagaan 
hoe hoog u kunt mikken nu 
onze tarieven zo laag liggen? 
KB-Woningkrediet 

Vernieuwde formule. 
U droomt van een eigen huis-' 

Met het vernieuwde Woningkrediet kan de 
Kredietbank u eens te meer beter helfien 
t n nu meer dan ooit Want zowel voor trouwe 
spaarders als voor nieuwe cliënten liggen onze 
tarieven nu bij dejjagste die u kunt vinden 
En vergelijk ook maar even wat u per maand 
moet afbetalen Percentages /eggen immers 
lang niet alles 

En 7oals steeds kunt u rekenen op des 

kundig kredietadvies hoe u het best leent 
voor hoeveel en voor welke looptijd 

Vergeet ten slotte ook de KB Bouw 
wcrkgarantie* niet (de premie daarvan beta 
len WIJ') Als er dan iets misloopt met uw 
bouw of verbouwplannen dan helpt de ver 
zekenngsmaatschappi) de schade financieel 
te beperken 

Kom eens langs dan gaan we samen 
na hoe hoog u wel kunt mikken Dat is de 
KB Pnve service 

*Dc ver/ekerin>j werd af^^esloten bii de \er 
/ektrtn^ismaatsthippi) Dt Verenigdt Pro\incitn 
Kunstlaan 6 1040 Brussel Codenummer 00^9 

Beter bij de bank van hier 
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KAMPENHOUT: Afdelingsbestuursverkiezingen m zaal Beiaard, 
Tritsstraat Gastspreker Daan Ven/aet,,Hoe groen is ons Volksna-
tionalisme'" Van 19u30 tot 22u30 
MACHELEN: Politieke Raad om 22 uur in Parochieheem, 
Kosterstraat, Diegem 
DIEGEM: Afdelingsbestuursverkiezingen in Parochieheem, 
Kosterstraat, Diegem Van 19u30 tot 21u30 
RUISBROEK: Afdelingsbestuursverkiezingen in Café de la Gare, te
genover station Van 19u30 tot 21u30 
VLEZENBEEK: Afdelingsbestuursverkiezingen m zaal Casy, Dorp 
16 Van 20 tot 22 uur 
LENNIK: Daguitstap in eigen streek In de voormiddag bezoek 
kasteem van Gaasbeek, namiddag bezoek Hof Te Ram Deelname
prijs 50 fr zonder middagmaal Met middagmaal 300 fr Verzame
len om 9u 30 aan zijingang kasteel 't Vijvershof, Onderstraat 20, 
Gaasbeek Inschrijven bij Toenstische dienst Gemeente Lennik, 
Markt 18 
ITTERBEEK: Afdelingsbestuursverkiezingen in parochiezaal 
St Anna-Pede, Plankenstraat Van 18 tot 20 uur 
KRAAINEM-WEZEMBEEK: Afdelingsbestuursverkiezingen in RCC 
Lijsterbes, Lijsterbessenboomlaan 3 Van 19 tot 21u30 
SINT-PIETERS-LEEUW: Politieke Raad in Parochiecentrum St Ste
ven, Deruyverstraat 21 Om 20u30 
LEMBEEK: Afdelingsbestuursverkiezingen in kafee De Zwarte Duif, 
Mussenberg 61 Van 19u30 tot 21u30. 
VILVOORDE: Afdelingsbestuursverkiezingen in lokaal Vilok, Slacht-
huisplein Van 20 tot 22 uur 
BEERSEL: Afdelingsbestuursverkiezingen in ,,Ons Huis", achter 
,,Gildenhuis", Dworpvan19tot21 uur Om 21 u 30 Politieke Raad 
ALSEMBERG: Afdelingsbestuursverkiezingen in ,,Ons Huis", ach
ter Gildenhuis, Dworp van 19 tot 21 uur 
DWORP: Afdelingsbestuursverkiezingen in ,,Ons Huis", achter Gil-
denhuis Van 19 tot 21 uur 
DILBEEK: Politieke Raad om 20 uur in Parochiezaal St Anna-Pede 
HALLE: Politieke Raad 
HALLE-VILVOORDE: Verkiezingen arrondissementeel komitee VU-
JO in 't Schuurke, Oude Graanmarkt Brussel Om 20 uur 
HALLE-VILVOORDE: Arrondissementsraad met arr verkiezingen 
in zaal Collegium, Brusselstraat, Groot-Bijgaarden om 20 uur 
VILVOORDE: VU-Vilvoorde naar IJzerbedevaart Vertrek 8 uur aan 
de kerk, of 8u 15 aan het rond punt in Koningslo Deelname 200 fr , 
fooi inbegrepen Inschrijven voor 21 juni bij Mimi Clerckx, Schaar
beeklei 47, 1800 Vilvoorde (251 36 51) 
LIEDEKERKE- Naar IJzerbedevaart Informatie en inschrijving via 
053/66 85 49 (A Gheysels) 
AARSCHOT: Naar IJzerbedevaart Alle inlichtingen bij VVVG P Van 
Hoof, Albertlaan 18, Aarschot 

D 19j jongeman met A2 diploma 
menswetenschappen, kennis van dac
tylografie, en 1 j ervanng als opsteller, 
zoekt een betrekking als bediende m 
het Brusselse of op de as Brussel-Halle-
Edingen-Geraardsbergen-Ninove-
Aalst 

Voor ml zich wenden tot Senator-
Burgemeester Dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 
D Tweetalige (Nederlands-Frans) li
centiaat vertaler Duits en Spaans met 
goede kennis van Engels en beginnen
de kennis van Portugees, zoekt een be
trekking na militaire dienstplicht die ein
digt op 30 09 86 

Voor ml zich wenden tot Senator-
Burgemeester Dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

Vlezenbeek (Brabant) 
15 juni 1986 

4e Aardbeien-
jogging 

(over 7 en 14 km) 

2e Pajotathon 
(over 21 km) 

Startsein 15 uur 
Vertrek en aankomst 
Zaal Elyssee, Dorp 18, 
1720 Vlezenbeek 
Inschrijvingen 

150 fr (+ 15j) 
50 fr ( - 15j) 

Dit vanaf 13u 30 
Organisatie 
Vlaamse Werkgroep De Vrede 

Vanaf 28 juni zijn er weer 
Vlaamse franken op de 
markt! 'n Initiatief van de 
Federatie van Vlaamse 
Kringen. 

Halle naar 
DIksmuide 

De Vlaamse Studiekring van Groot-
Halle gaat ook dit jaar met de bus naar 
de bedevaart 

Opstapplaatsen 
7 u G B Halle, 7 10 u dancing 

Wouters Lembeek, 7 20 u herberg 
Gildenhuis Dworp, 7 30 u kerk Essen-
beek, 735 u kerkSt-Rochus,7 40u 
St -Vincentiuskerk Buizingen, 7 45 u 
Possozplem Halle, 8 u herberg Ter
meeren Pepingen 

In de namiddag gaan we naar Blan
kenberge De deelnameprijs bedraagt 
275 fr voor volwassenen en kinderen 
onder de 16 jaar betalen slechts 150 f r 
Inschrijven tot 25 juni bij reisleider Ma
rio Van Wijnsberghe, Quetstroeyelaan 
1 Halle of bij 

- J D Cornells, Steenweg naar Nino-
ve 558, Halle 

- ,,Gildenhuis", Kerkstraat 22, Dworp 
- ,,Het Oud Kasteel", Kasteelstraaf 

96, Essenbeek-Halle 
- ,,Het Rustig Hoekje", Minderbroe

derstraat 1, Halle 
- ,,Termeeren", Ninoofsesteenweg 

15, F'epingen 
Rond 20 u terug thuis 

O.C.M.W.-Bilzen 
Het o C M W Bilzen werft aan 

voor het St Martinusziekenhuis 
(178 bedden) 

- 1 internist pneumoloog 
- 1 radioloog 
Sollicitaties met uitgebreid curri 

culum vitae dienen aangetekend 
gestuurd voor 25 06 86 aan de Heer 
Voorzitter van het OCMW, Hospi 
taaistraat 15,3740 Bilzen Inhchtm 
gen zijn te bekomen bij de heer 
Meesters, Secretaris van het 
O C M W (tel 011412511) 

Namens het O C M W 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Get C Meesters Get R Stulens 

Adv 101 

12 JUN11986 
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Vernieuwde Grootbrugse raad: 

Afdankingen bü BN onduldbaar! 
Vorige week vergaderde de Grootbrugse Raad van de Volksunie 

in haar nieuwe samenstelling. Meteen werd het politiek kollege ver
kozen. 

De vergadering keurde ook een aktualiteitsmotie over BN eenpa
rig goed. 

Opvallend waren de vele jonge ge
zichten in deze raad, een zichtbaar ge
volg van de verjonging van de verschil
lende afdelingsbesturen in Groot-
Brugge. De raad aanvaardde alle kan
didaten voor het politiek kollege, dat er 
in zijn nieuwe samenstelling zo uitziet; 
Jan Debusscher (Brugge-kern), Dries 
De Rycke (Assebroek), Rik Verlinde 
(Sint-Michiels), Jean-Pierre Vande-
casteele (Sint-Andries), Johan De Bus-
schere (Brugge-Noord), Boudewijn Van 
Vlaenderen (Sint-Kruis) en Andrea 
Heus (namens de VU-vrouwen). Voor 
de mandatarissen zullen Pieter Leys 
(eerste schepen) en André Brauwers 
(OCMW-raadslid) met adviserende 
stem deel uitmaken van dit politiek 
kollege. 

Daarop werd mr. Jan Debusscher 
eenparig verkozen voor een nieuw 
mandaat als voorzitter van de VU-
Groot-Brugge. Op 19 juni worden de an
dere funkties binnen het bestuur aan
geduid. In zijn korte toespraak wees 
Jan Debusscher op het groot belang 
van de afdelingswerking en hij riep al
le bestuursleden op eendrachtig samen 
te werken met het oog op de verkiezin
gen van 1988. 
Cokesfabriek en BN 

De Grootbrugse raad uitte haartevre-

ZO^K6&C]:€ 
D 46j. gescheiden vrouw met meer 
dan 20j. dienst bij dezelfde werkgever, 
in bezit van A3 diploma en ervaring in
zake boekhouding en boekingen op 
komputer, zoekt een betrekking als be
diende in het Brusselse of Halle-
Vilvoorde. Ze wil ook werken als kas
sierster of telefoniste en is ook in bezit 
van rijbewijs D. Ze verloor haar werk om 
ekonomische redenen. Voor inl. zich 
wenden tot Senator-Burgemeester Dr. 
J. Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 

denheid over de aangekondigde sane
ringsmaatregelen die zullen uitgevoerd 
worden bij het thans luchtverontreini-
gende en vervuilende bedrijf ,,Carcoke 
nv'', beter bekend als de cokesfabriek. 
Deze aanvullende exploitatievoonwaar-
den zijn er eindelijkgekomen, niet in het 
minst na de recente interpellatie van 
VU-raadslid Pol Van Den Driessche. 

De rampzalige berichten over de fa
briek ,,BN Spoorwegmaterieel en Me-
taalkonstrukties" hebben de leden van 
deze raad diep geschokt. Waarvoor de 
VU reeds jaren gewaarschuwd heeft, 
wordt straks een trieste werkelijkheid: 
honderden arbeidsplaatsen zullen vol
gend jaar verloren gaan in de Brugse af
deling van BN. Dit is noch min noch 
meer een katastofe voor de Brugse 
regio. 

Zowel de Société Générale als de 
Belgische regering treft terzake grote 
schuld. De recente uitverkoop van BN 
door de Société Générale aan het Ca
nadese Bombardie betekende, zoals 
door de VU gevreesd, een lafhartig af
wentelen van verantwoordelijkheid 
naar een buitenlandse groep. De Bel
gische regering komt sinds jaren haar 

Marke naar 
DIksmulde 

Vertrek om 8.30 uur op de Marke-
plaats. 

Voor mensen van buiten Marke wor
den aangepaste schikkingen getroffen. 

Na het gebeuren vertoeven we nog 
een poos in Diksmuide. 

Terugtocht: om 16.30 en thuiskomst 
omstreeks 19.30 uur. 

Prijs autobus: volwassenen 185 fr., 
kinderen 125 fr. 

Inschrijven bij André Vandenberghe, 
tel. 22.30.99 en Guido Verreth, tel. 
22.57.03. 

beloften niet na: de herhaaldelijk toe
gezegde overheidsbestellingen blijven 
uit. Dit is onaanvaardbaar. 

Ue\ de meeste nadruk roept de VU-
Brugge de parlementsleden uit dit ar
rondissement op èlles te ondernemen 
wat maar enigszins mogelijk is, tenein
de de regering te dwingen vooralsnog 
haar afspraken nateleven. Vooral CVP-
minister Coens moet nu maar eens dui
delijk kiezen voor de tewerkstelling van 
honderden gezinshoofden uit zijn 
streek. Als lid van de regering dient hij 
positieve beslissingen voor BN-Brugge 
te eisen: kan hij nu niet voor één keer 
dezelfde taktiek hanteren die PSC-
minister Maystadt sinds geruime tijd 
suksesvol toepast, vraagt de VU zich 
af ? Telkens wanneer er immers belan
gen voor de regio Charleroi op het spel 
staan, dreigt Maystadt heibel te verko
pen. Waarop wacht Coens? 

Zoniet is de ,,minister die het doet" 
(sic) onwaardig zich nog langer „verte
genwoordiger van het volk" te noemen, 
besluit de Brugse VU! 

WEST-VLAANDEREN 
JUNI 

13 iZEGEIVI: VU-lzegem op de Batjes. Met driedaags openluchtcafé vóór 
't Leeuwke, in de Nieuwstraat. Vanaf vrijdag 17 uur tot zondag om 
.... uur. 

16 IZEGEIVI: Reis naar Brugge (Groeningemuseum) en Zeebrugge. Ver
trek om 9u.15aan het goederenstation te Izegem. Org.: VVVG. 

20 TIELT: Senator Van Ooteghem en volksvertegenwoordiger Pillaert 
spreken over het VU-spoedplan in café Orlando, Markt 23. Om 20 uur. 
Org. VU-Tielt. 

21 ZWEVEGEII/I: Vlaamse Karbonade Kaarting in ,,De Sportwereld", 
Otegemstraat 158. Inleg 30 fr. Inlichtingen: 056/75.74.85. Org. VUJO-
Groot-Zwevegem. Ook op 22 juni. 

21 ASSEBROEK: Tweede Tref-fuif in ,,de Wandelweg", Weidestraat 
313. Voorverkoop 80 fr., aan de ingang 100 fr. Org.: vzw Trefpunt-
Assebroek (tel. 35.63.47). 

22 lEPER: Deelname autozoektocht leper-Diksmuide-Nieuwpoort. Ver
trek om 9u. lokaal Rembrandt (Menenpoort). Pick-nick meebrengen. 
Org.: VUJO-leper. 

29 IZEGEM: 17de voettocht Izegem-Diksmuide (IJzerbedevaart). Start 
om 4 uur aan het Vlaams Huis. Vooraf inschrijven. Org.: Wandelklub 
Vlaams Huis. 

29 lEPER: Vertrek IJzerbedevaart om 9u. Vandepereboomplaats. VUJO-
leper. 

29 BRUGGE: Met de bus naar de IJzerbedevaart. Vertrek aan het Astrid-
parkom8u45.Terugom 18 uur. Prijs: 150 fr. per persoon. Inschrij
ven bij FVV-Brugge, 050/33.87.15 na 18 uur. 

Tevens werd VUJO-kern opgericht 

VU-Tielt aan de slag 
Na de bestuursverkiezingen in de Volksunie-afdeling Tielt werd 

overgegaan tot het verdelen van de funkties in het nieuw bestuur en 
het aanvullen en versterken van het bestuur door koöptaties. José 
Lampaert werd opnieuw als voorzitter verkozen, dit voor een twee
de bestuursperiode. 

Teneinde de moeilijke bestuursstruk-
tuur te vereenvoudigen in een gemeen
te met 2 afdelingen, die volgens de sta
tuten moeten overkoepeld worden door 
een politieke raad en een politiek kol
lege werd overleg gepleegd met de 
bestuursleden van de afdeling Aarsele-
Kanegem. De gehele struktuur werd 
herzien om efficiënt en sanifenhangend 
te kunnen werken. Er werd overgegaan 
tot het oprichten van één afdeling waar
in de vertegenwoordigers van Aarsele 
en Kanegem de verantwoordelijkheid 
voor de werking op het grondgebied 
van de deelgemeenten op zich hebben 

Lees deze week in DE UITSPRAKEN VAN EEN FIGARO 
Claude van ,, Maison Roger" aan de Brusselse Louizalaan is de 

kapper van Prinses Paula. Over vrouwen doel hij boude 
uitspraken, hij kent ze en hij heeft respekl voor ze. 

DE HOEDEN KOMEN TERUG 
Tot 31 augustus loopt in het Haagse Gemeentemuseum een 

tentoonstelling over vrouwenhoeden. Nu die weer helemaal in 
zijn. is deze expositie aktueler dan ooit. 

DE EEUW VAN COCA-COLA 
op 8 mei werd Coco-Cola precies een eeuw oud. 

BIJ SAM TWINING OP DE TEE 
Samuel H.G. Twining is een telg uit een traditievol Engels 

geslacht. Hij drijft handel m tee en is dan ook zeer goed 
geplaatst om u in te wijden in alle geheimen van deze drank. 

SOBERHEID EN SPAARZAAMHEID 
Twee kwaliteiten die de landsaard van de Finnen bepalen, 
tekenen ook de vormgevmg in dat land. Zelfs nu het blank 

grenen plaats moet ruimen voor kleur en voor nieuwe 
materialen. 

EEN PASSIE ;COUVERTS 
Jacques en Galila Hollander hebben niet alleen een restaurant 
dat, ,Le Couvert" heet, ze zijn ook gepassioneerde bestekken-

verzamelaars. 

WAAR BLIJVEN DE AMERIKANEN ? 
De afgelopen maand was er zon in overvloed. Echt 

toeristenweer. Maar de terrasjes in Brussel. Cent, Antwerpen 
en Brussel waren niet overbevolkt. De Amerikanen blijven weg. 

Hoezo ? 

ZOMERBLOEZEN 
IN GEUREN EN KLEUREN 

Er zijn sexy topjes, ruime herenhemden en romantische 
bloemetjesbloezen. Maar als er één kledingstuk deze zomer 

opgeld maakt, dan is het wel de bloes. 
(Cover : Charles Ardiff) 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

genomen: zo vormen zij een onder
afdeling of kern. 

De verdere funkties werden als volgt 
verdeeld: 
— ondervoorzitter: Marie-Madeleine 

Kleysen-Verhoeye (Kanegem) 
— sekretariaat: 

administratief: Godfried Boudrez 
(Schuiferskapelle) 
politiek: Hilde Houwen (Tielt) 

— pers en publikatie: Hilde Houwen 
(Tielt) 

— penningmeester: Geert Vermeulen 
(Tielt) 

— leden-en abonnementenwerving: 
Geert Vermeulen uit Tielt. Het lede
naantal bij de Volksunie ligt thans 
iets hoger dan verleden jaar op het
zelfde tijdstip. 

LIMBURG 

— organisatie en propaganda: Martien 
Remmerie (Tielt), Jeanette Devrie-
ze (Aarsele) en Maria Debels (TieU). 

— dienstbetoon: Luk De Rammelaere, 
Herman Verslype, Leon Houtte-
man, José Lampaert en Walter 
Verbeke. 

In zijn beleidsverklaring schetste de 
voorzitter de hoofdlijnen van zijn beleid. 
Er zullen voor het 'einde van het jaar een 
3-tal akties rond diverse problemen op 
het getouw gezet worden. In het najaar 
komst de landbouw- en milieuproble
matiek i.v.m. de overbemesting aan 
bod. Het VU-spoedplan tegen wer
kloosheid maakt nog in de maand juni 
het voorwerep uit van een aktie. 

Het plaatselijke VU-tijdschrift „Op de 
kop" krijgt een nieuw kleedje... 

In de loop van de voorbije weken 
werd het afdelingsbestuur van 
Boechout-Vremde nieuw samer>r 
gesteld, deels door rechtstreekse ver
kiezingen waaraan alle leden konden 
deelnemen, en deels aangevuld door 
koöptaties. 

In de rand van de bestuursverkiezin
gen, werd ook een bestuur samen
gesteld voor de plaatselijke kern van 
Volksunie-jongeren (VUJO), die herme
de van start gegaan is. 

JUNI 

23 

29 

MUNSTERBILZEN: Bestuursvergadering om 20 u in lokaal ,,Café 
Bloemenhof". 
MUNSTERBILZEN: Naar IJzerbedevaart. Prijs: 250 fr. Voor inlich
tingen en inschrijvingen voor 20 juni bellen naar Jan Appermont 
(011/41.26.70) of Clement Huygen (011/41.21.42). 

Nieuw bestuur bij 
VU-Eigenbilzen-Hoelbeek 

Op vrijdag 25 april 1986 hadden i n lo
kaal Romantiek, Bruulstraat te Eigen
bilzen de verkiezingen van het nieuwe 
afdelingsbestuur plaats. Dit in aanwe
zigheid van de arrondissementsvoorzit
ter Luk Robijns en van oud-senator E. 
Raskin. 

Volgende personen werden prak
tisch met eenparigheid van stemmen 
verkozen: Paul Steegen, Ivo Vanden-
bosch, Annie Withofs, Lucien Smeets, 
Rudi Broux, Corné Wijnen, Rudi Fest-
jens, Evrard Raskin, Willy Biesmans, 
Josefien Appermans, Jean Geraerts, 
Guido Reynaers, Martin Martens en Ar
nold Oosterbosch. (Zie de foto) 

Tot nieuwe voorzitter werd Paul Stee
gen aangesteld, terwijl Annie Withofs 
sekretaris blijft. 

Verder maken nog deel uit van het 
bestuur schepen Frieda Brepoels en 
gemeenteraadslid Guido Jans. 

De nieuwe voorzitter dankte bij het 
slot van de verkiezingen de uittreden
de voorzitter Jean Geraerts voor zijn ja
renlange inzet, evenals voor het feit dat 
hij als lid van het bestuur aktief wenst 
te blijven. 

VU-Dlepenbeek 
naar Diksmuide 

Ter gelegenheid van de IJzerbede
vaart op 29 juni wordt er een bus inge
legd. In de namiddag gaan we naar 
Oostende. Prijs: 300 fr. per persoon. 
Vertrek 6.20 uur bij Hubert Vanheus-
den, Stationsstraat 18 en inschrijven bij 
GuyVanheusden,Dorpheidestraat81, 
3610 Diepenbeek, voor 24 juni. 

12 JUNI 1986 
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Bestuursverkiezing bil 
VU-Zwijndrecht-Burcht 

Het was weer gezellig druk op maan
dag 12 mei voor de driejaarlijkse VU-
bestuursverkiezing in het Zwijndrecht-
se Vlaams HUIS Een sukses werd het 
alvast wat de opkomst betreft, een dui
delijk bewijs dat wegeen „papieren le
den" hebben Vanaf 20 uur kwam het 
geroezemoes van de komende, de 
gaande en vooral de blijvende man of 
vrouw reeds flink op gang Alles verliep 
vlojt mede onder het rustig-waakzame 
00^ van arrondissementeel afgevaar
digde Leo Thys uit Zandhoven Na 22 
uur was het m de meer dan goedgevul
de gelagzaal nog wel een tijdje wach
ten eer Leo Thys de namen van de der
tien rechtstreeks verkozen kandidaten 
kon bekendmaken 

Daarop volgde een kort ,,konklaaf" 
waarop het kersverse bestuur moest 
overgaan tot de aanduiding van de 
voornaamste bestuursfunkties Dat de 
leiding van onze afdeling tijdens de 
voorbije mandatuur in goede handen 
was, werd vertaald in het feit dat de uit
tredende voorzitter, sekretaresse en 
penningmeester met algemeenheid 
van stemmen werden herkozen 

VU-Laakdal koos 
nieuw bestuur 

De Volksunie van Laakdal koos een 
nieuw bestuur Voor de eerste maal zal 
het voorzitterschap door een vrouw 
worden waargenomen, namelijk door 
Viviane Van Dijck uit Eindhout 

Staf Milis uit Veerie wordt ondervoor
zitter, Ludo Helsen uit Groot-Vorst blijft 
sekretaris De nieuwe penningmeester 
wordt Freddy Jans uit Klem-Vorst 

Uiteraard maken ook de gemeente
raadsleden Mia Maes, Octaaf Jans-
sens, Patrik Vankrunkelsven, Karel 
Bastiaens en Rob Geeraerts, en de 
OCMW-leden Flor Mangelschots en Ri
ta Hellemans deel uit van het bestuur 

Verder bestaat het bestuur uit men-
•*;n uit verschillende deelgemeenten 
Frans De Peuter, Rik Geeraerts, Ivo 
Goos Diane Laenen, Yvonne Leuse, 
Dik Neuts, Alfons Nuyts, Sooi Laenen 
LOUIS Schepers, Jan Sels, Jules Van 
Doninck, Eddy Volders, Louis Verreckt, 
Greta Geyskens, Willy Vreys en Trifon 
Maes 

Zoals U merkt hecht de VU van Laak
dal belang aan de inbreng van de vrou
wen in de politiek Niet alleen in de ge
meenteraad en in het OCMW, maar ook 
in het bestuur zijn de vrouwen gewenst 
Nu zelfs om de afdeling te leiden Wij 
hopen dat Viviane haar,,mannetje" zal 
kunnen staan Rob Geeraerts 

Wommelgem naar 
Diksmuide 

Vanuit Wommelgem vertrekt er een 
autobus op het Kerkplein Na de Bede 
vaart heeft men de keuze m Diksmui
de blijven of mee met een uitstap naar 
de kust 

Vertrek 7 30 uur stipt Terug thuis 
rond 20 30 uur 

Verdere afspraken worden meege
deeld op de autobus 

Prijs volwassenen 260 fr, kinderen 
tot 16 jaar 150 fr , voor het gezin 750 
fr Betaling bij inschrijving Inschrijvin
gen Rik Mangelschots, Terhagen 45 
(353 64 40), Ludgaar Boogaerts, Auto-
lei 78 (322 27 75), Ward Herbosch, 
Kastanjelaan 4 (353 68 94) 

Hier dan het lijstje, met naast de na
men van de verkozen leden ook hun 
funktie of bijzondere verantwoordelijk
heid voor de werking van de partij 
Voorzitter Robert De Cleen 
Ondervoorzitter Walter Meuns 
Sekretaresse Juliet Van Bogaert 
Penningmeester André De Souter 
Propaganda Erwin Derveaux 
Organisatie Willy De Clercq 
Dienstbetoon Lieve Van Goethem 
Derde leeftijd Albert Van Goethem 
Jongerenwerking Leo Daneels 
Overige bestuursleden Fideel Ber-
naers, Albert Bollaert, Paul Hemelaer 
en Bert Maes 

Jan Van Loon ten 
grave gedragen 

Dinsdag 10 juni werd te Wllrijl< Jan 
Van Loon ten grave gedragen. Jan 
werd op 11 mei 1941 te Edegem ge
boren en overleed te Wilrijk op 4 ju
ni l.l. Wij behiouden aan Jan een 
danicbare herinnering, zijn opge
wektheid verborg echter een slepen
de ziekte die hem fataal werd. Jan 
was tijdens de kabinetten van de VU-
ministers Hector De Bruyne en Hugo 
Schiltz de meer dan gedienstige 
„chauffeur". Jan was ook het be
wust en eerlijk VU-lid dat in goede en 
kwade dagen de partij trouw bleef. 

Op het eenvoudige maar mooie ge
dachtenisprentje staat een gedicht 
van Jos Vinks afgedrukt waarvan de 
laatste strofe zegt: ,,Wil mij geden
ken in de avonduren voor je gaat sla
pen met je stil verdriet onder de blau
we nacht en heldre sterrenvuren. Ge
denk mij dan, o Lief... maar wenen 
mag je niet." 

Aan zijn echtgenote, mevrouw Ma
ria Robbroeckx bieden wij onze ge
meende blijken van diepe medeleven 
bij dit onherstelbaar verlies. 

Nieuw vu-bestuur 
te Wommeigem 

Op donderdag 22 mei II hadden in 
Wommelgem de afdelingsbestuursver-
kiezingen plaats in lokaal ,,Den Klau-
waert" 

De funktieverdeling in het nieuw ver
kozen bestuur ziet er als volgt uit 
Voorzitter Rik Mangelschots 
Sekretaris Herman Braeken 
Penningmeester Geert Bellefroid 
Ondervoorzitter Rudi Lemouche 
Organisatie en Propaganda Ward Her

bosch 
Jongerenwerking (Vujo) Geert Bel

lefroid 
Pers en Informatie Gilbert Sledsens 
Afgevaardigden voor arr raad Rik 

Mangelschots, Henn Vande Weghe, 
Ward Herbosch en Geert Bellefroid 

Plaatsvervangers Rudi Lemouche 
voor Ward Herbosch, M L Van 
Eester voor Geert Bellefroid en Her
man Braeken voor Rik Mangel
schots 

Volksunie-mededelingen Koenraad 
Vandenbuicke 

Vrouwenwerking Rita Herbosch 
Maken verder nog deel uit van het 

bestuur Rik Bellefroid (VLAMAT), Lud
gaar Boogaerts, Constant Geel, Bert 
Peeters, Staf Van Looveren, Jef Van 
Haesbroeck, Erna De Bock, Dr Jos 
Ceulemans, Jef Dauwen, Monique De 
Schepper 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

L Daneels, E Derveaux en W Meuns 
werden aangeduid als bijkomende af
gevaardigden voor de arrondisse-
mentsraad 
Samenspel 

Deze nieuwe ploeg, waarin de jonge 
elementen meer dan behoorlijk verte
genwoordigd zijn, zal zeker om geen 
werk moeten verlegen zitten Een 
eerste belangrijke taak is het verder 
doortrekken van het Vlaams-nationaal 
spoor in onze gemeente Tot spijt van 
wie 't benijdt is de Volksunie een vaste 
waarde geworden in Zwijndrecht-
Burcht Een tweede opdracht IS de goe
de samenwerking bestendigen met on
ze 14 man sterke groep van mandata
rissen (10 gemeenteraadsleden en 4 
OCMW-leden-) Dit samenspel in een 
open sfeer heeft in het verleden trou
wens tot echte resultaten geleid 
Tenslotte zal ook de inzet van alle 
krachten nodig zijn om de gemeente
raadsverkiezingen van 1988 voorte be
reiden De inbreng van de Volksunie 
versterken in het gemeentebeleid, dit 
blijft immers het streefdoel van de afde
ling WIJ hebben de wind in de zeilen, 
maar dit zal geen aanleiding zijn om op 
de lauweren te rusten 

We wensen de vernieuwde bestuurs-
ploeg goede vaart en ,,Were d i " i 

W.M. 

Plaatsaanbieding 
De Federatie van Vlaamse 

Vrouwengroepen zoekt voor een 
BTK-projekt (1 jaar): 

— 1 voltijdse regent(es) eko-
nomie of een boekhouder 

— 1 halftijdse regent(es) huis
houdkunde 

Pedagogische ervaring is een 
pluspunt. 

Het werk zal vooral bestaan in 
het opstellen van lessenpaketten' 
en het geven van deze kursussen. 
Solicitaties vóór 25 juni bij FVV, 
Bennesteeg 2, 9000 Gent. Tel. 
091/23.38.83. 

ANTWERPEN 
JUNI 

13 LIER: Timmermansavond Spreker José De Ceulaer Speciale gast 
Gommaar Timmermans Inhet VNC, BerlarijteLierom20u 30 Org 
Vlaamse Kring 

14 BERCHEM: Studiedag,,Doen we het beter z e l f " Inzaai Alpheus-
dal vanaf 9u 30 Deelnemersbijdrage 450 fr Org Vormingscentrum 
L Dosfel Inlichtingen 091/25 75 27 

14 BONHEIDEN: Vlaams Nationaal Tuinfeest in Krankhoeve, Grote 
Doelstraat te Bonheiden, met uitgebreide barbecue Deelname 300 
fr (kinderen 150 fr) Org VU-arr Mechelen 

14 STABROEK: 6e Barbecue in het lokaal van de „Vrije Schutters", Oud 
Broek Aanvang 17 uur Volwassenen 350 fr , kinderen-12j 150 
fr Inschrijven tot 9/6 bij Fernand Engelbeen (664 46 63°, Mark Le-
naerts(568 71 92enPeterVan Ael(664 41 95) Org VU-Stabroek 

15 GEEL:13u15 Wandeling doorheen natuurgebied De Maat Vertrek 
Molenhof 16u30 Barbecue in het Molenhof Vooraf inschrijven bi) 
bestuursleden VU-Geel 

18 BERCHEM: Voordracht door prof Roeck ove hekserij - vroeger en 
nu Om 20 u in het Cultureel centrum Berchem Een avondje grie
zelen IS meegenomen Org FVV-Berchem 

18 EDEGEM: Voordracht over positief denken door Rosa Wouters in lo
kaal Drie Eiken om 20 uur Org Kulturele Knng en FVV-Edegem 

20 LIER: Dr Jur Valeer Portier spreekt over het Vlaams Nationaal Zang
feest In het VNC, Berlanj te Lier om 20u30 Org Vlaamse Kring 

21 GEEL: Kroegentocht Verzamelen om 14 uur aan het Molenhof, Wil-
derse Dijk 3 te Geel Org VU-Geel 

21 BOOISCHOT: Guldensporendansfeest in de parochiezaal Booischot-
dorp Om 21 uur 

21 BORNEM: De Vlaamse Kring neemt deel aan de ,,Boerenkrijg-
feesten" Het lokaal, Kapelstraat 71, is open vanaf 14u Boekenmarkt 
met tombola Voor eetlustigen koude schotel of spek met eieren 

21 WOMMELGEM :St-Jansfeesten in St Janskapel, Uilenbaan Vanaf 
14 uur Bruegeliaanse sfeer Breng een bezoek aan de stand van 
Vlaamse Vriendenknng en VK Den Klauwaert Org H K Kring Ook 
op 22 juni 

22 BORGERHOUT: Rommelmarkt Zaal Pax, Sterlmgerstraat 80 Van 
12 tot 18 uur Gratis inkom Org VU-Borgerhout 

26 BOOISCHOT: 2de Western- en Country Barbecue Inkom 50 fr Ter-
reinbijK Heylen,OudeAarschotbaan Aanvang ISuur Org FVK-
Booischot 

28 BORNEM: De Vlaamse Kring heeft een stand in de Omgangstraat 
t g v dejaarlijkse VIS-en folklorefeesten Men serveert vis-en gar
naalschotels aan demokratische prijzen vanaf 12 uur 

29 BOECHOUT-VREMDE: Naar Diksmuide 250 fr pp Inlichtingen en 
inschrijvingen Jef Neirynck (455 96 07) en Mare Valkenborghs 
(455 12 03) 

10de VUJO's Vredesfietseling naar de IJzerbedevaart 

Dwars door Viaanderen 
van Voeren naar Dilcsmuide 

Voor de 10e keer trekken VUJO per 
fiets naar de IJzerbedevaart ,,Van Voe
ren naar Diksmuide" m een steeds gro
ter wordende groep jongeren 

De fietstocht is er omwille van de ont
spanning en het plezier maar ook om
wille van de bedevaart zelf Een herden
kingstocht naar de graven van de 
Vlaamse frontsoldaten uit '14-'18, het 
belijden van trouwen aan hun idealen 
,.zelfbestuur" en ,,Nooit meer oorlog" 
in vormingsprogramma's en op de IJ
zerbedevaart 

Programma 
Donderdag 26 juni 

Vertrek in Sint-Martens-Voeren (San 
Martino) om 17 uur — Bilzen (Grote 
Markt) 18 30 uur — Genk (Chirolokaal 
Bret-Gelieren, Richter 2) 20 uur Maal
tijd, vorming en ontspanning Over
nachting in het chirolokaal 

Vrijdag 27 juni 
Vertrek in Genk (station) om 9 uur — 

Hasselt (G B Maxi, Kunngen) om 9 45 
— Herk-de-Stad (markt) om 10 15 uur 
— Diest (markt) om 11 uur — Leuven 
(Mgr Ladeuzeplein) om 12 30 uur mid
dagmaal in Leuven 

Vertrek in Leuven (St Jakobsplein) 14 
uur Aansluiting mogelijk o m in Her 
ent Kortenberg Vilvoorde en Grim
bergen 

Vertrek in Mechelen (Graanmarkt) 
14 30 uur naar Grimbergen aansluiting 
m Kapelle-op-den-Bos (kerk) 15 uur 

Vertrek in Grimbergen (Fenikshof) 16 
uur Aansluiting mogelijk om in 
Merchtem 

Vertrek in Mol (Station, lokaal ,,Mal-
pertuus")om 14 uur Aansluiting moge
lijk in Geel (markt) 14 30uur —Heren-
tals (markt) 15 uur — Berchem (station) 

Vandaar verder met de trein naar Me-
relbeke 

Vertek in Antwerpen (Berchem-kerk) 
om 14 uur en Antwerpen-linkeroever 
(uitgang ,,Kennedy fietserstunnel) 
14 30 uur Aansluiting mogelijk in Zele 
(lokaal ,,De Klodde") 17 uur — Merel-
beke Boterhammetjes meenemen' 

's avonds bonte avond 10 jaar 
Vredesfietseling' 

Overnachting m heem Ten Berg", 
Merelbeke 

Zaterdag 28 juni 
Vertrek in Geraardsbergen (Vesten) 

9 uur — Merelbeke 
Vertrek in Aalst (Vijfhuizen) 9 30 — 

Merelbeke 
Vertrek m Ertvelde (Vlaams Huis) 9 

uur Aansluiting mogelijk in Eekio 
(markt) 10 uur — Knesselare (kerk) 
11 uur — Esen 

Vertrek in Moerzeke (cafe 't Moleken) 
om 10 uur Aansluiting in Dendermon-
de ('t Vestje) 10 30 uur — Merelbeke 

Vertrek m Gent (St Pietersstation) 
12 30 uur 

Merelbeke 10 uur vormingspro
gramma's rond het thema van de IJzer
bedevaart 12 uur middagmaal 
13 uur vertrek Aansluiting mogelijk in 
Deinze 14 uur — Tielt (markt) 16 uur — 
Esen (kerk) 17 30 uur 

Diksmuide 
— aankomst omstreeks 18 uur 
— ontvangst en bezinning op de IJzer-
vlakte 
— maaltijd 
— geleid bezoek aan crypte en IJzer-
toren of de ,,Dodengang" of het oor
logskerkhof van Vladslo 
— ontspanningsavond met optreden 
van de folkgroep ,,Zakdoek" 
— overnachting m tenten 

Zondag 29 juni 
11 uur IJzerbedevaart 
15 30 uur terugreis 
De terugreis geschiedt op eigen 

kracht of, mits inschrijving en voorafbe
taling, per bus De fietsen worden dan 
op een vrachtwagen geladen 

Inschrijvingen 
Inschrijven geschiedt bij VUJO Bar 

rikadenplein 12,1000 Brussel en door 
betaling voor 15 juni e k kontant aan 
VUJO-bestuursleden ofwel door 
storting op bankrekening nr 
435-0256851-75 van VUJO Barrika-
denplein 12,1000 Brussel met vermel
ding ,,Vredesfietseling" 

— Wie vanaf donderdag en vrijdag 
vertrekt 600 fr 

— Wie vanaf zaterdagvoormiddag 
vertrekt en mee het middagmaal ge-
biuikt in Merelbeke 400 fr 

— Wie zaterdag vertrekt en met mee 
het middagmaal gebruikt in Merelbeke 
300 fr 
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Amoud Heyse wordt 
burgemeester van Stekene 

Te S tekene wordt Arnoud Heyse 
n o u d t reedt h i e r m e d e in het spoor 
e n radil<ale V l a a m s e v o o r m a n . 

Nu zaterdag 14 juni om 14 30 uur is 
er een dankmis in de kerk van het H 
Kruis te Stekene met homilie en gelu
kwensen door e h Vermeersch, 
pastoor te Stekene 

Na de mis stapt iedereen samen met 
de muziekmaatschappij ,,De Ware 
Vr ienden" naar de technische school 
St Andries in de Nieuwstraat waar een 
receptie plaats heeft vanaf 16 uur en ie
dereen de gelegenheid heeft de nieu
we burgemeester en zijn familie geluk 
te wensen 

Nieuws uit 
St.-Giiiis-Waas 

Na de bestuursverkiezing van 25 
april 11 ziet de gedeeltelijk vernieuwde 
ploeg eruit als volgt 

Voorzitter Amedee Kegels Spaans 
Fort 28, Verrebroek, tel 773 49 98 

Sekretans Luk Kluppels, Bunderstr 
1, St -Gilhs-Waas, tel 770 74 39 

Bestuursleden Lucie De Munck 
(770 57 87), Leen Robert (770 59 59), 
Romain De Grave (770 70 62), Herman 
Van Mieghem (770 79 12), Freddy Van 
Vlierberghe (779 66 65) en Teo Van 
Puymbroeck (770 59 59) 

Ook dit jaar organiseert deze afdeling 
een deelname aan de IJzerbedevaart 

Opstapplaatsen Meerdonk kerk 7u , 
't Kalf, hoek Eekbergstr/Klmgedijk 
7 u 2 0 , Centrum 7 u 3 0 , St-Pauwels 
Dries 7u 40 

Na de plechtigheid verderzetting van 
de kennismaking van vorig jaar met 
,,Brugge die scone", onder begeleiding 
door ervaren gidsen of vrije tijdsbeste
ding, naar keuze Thuiskomst om
streeks 21 u 

Bijdrage 180 fr , kinderen onder 14 
jaar, vergezeld van hun ouders 100 f r , 
te betalen bij inschrijving 

Inschrijven bij de bestuursleden voor 
20 juni 

tot burgemeester aangeste ld . Ar-
van zi jn vader als vo lkse , soc ia le 

's Avonds heeft er om 20 uur een 
feestmaaltijd plaats in de zaal van ca
fé ,,'t Straatje" m de Heistraat te Ste
kene met een zéér uitgebreide koude 
schotel Voor deze feestmaaltijd dient 
men 600 f r (kinderen onder de 12 jaar 
slechts 300 f r ) te betalen 

Een feestrede zal worden gehouden 
door Antoine Denert, burgemeester van 
Kruibeke en dr Jef Hoste, vroeger ge
neesheer te Stekene 

De inschrijving hiervoor dient wel 
zeer vlug te gebeuren mits overschrij
ving of betaling bij de bestuursleden 
van de diverse verenigingen 

Men kan ook inschrijven bij 

Marie-Jeanne Gijsel, Fr Van Brus
selstraat 20, tel 779 84 20 

Ivo De Cock, Nachtegaalstraat 70, 
tel 779 78 68 

Georges Van Liefferinge, Potaarde 
45, tel 779 71 62 

Eddy Van Kerckhove, J Van Durme-
laan 10, tel 779 98 28 

Johan Van Duyse, Pauwei Hau-
westraat 11, tel 779 86 10 

Herman Heyse, Hamerstraat 13, tel 
779 76 81 

Alfons Dhollander, Potaarde 13, 
tel 779 72 82 (Postcheque nr 
000-0495254 69) 

Viaamse tafei te 
Denderieeuw 

Het bestuur van het arr Aalst richt op 
zaterdag 21 juni 1986 vanaf 18 uur en 
op zondag 22 juni 1986 van 12tot 15uur 
een Vlaamse Tafel in Deze staat ge
dekt in de zaal,.Horizon", Ninovesteen-
weg 56, Denderleeuw 

Volwassenen 250 fr 

Kinderschotel 125 fr 

Keuze tussen Biefstuk op natuurlij
ke wijze. Biefstuk met champignons. 
Half haantje 

VUJO-Evergem 
naar Dilcsmuide 

Onlangs organiseerde de plaatselij
ke VUJO haar bestuursverkiezingen Er 
werd een vernieuwde ploeg samen
gesteld van 24 jongeren, die bereid zijn 
om er terug aktief tegenaan te gaan 

Op de eerste vergadering van de 
kern werden dan de funkties verdeeld 

Als voorzitter krijgen we Jos Van 
Vooren, wonende Heifort 59 te 9068 Er-
tvelde Het sekretanaat zal verzorgd 
worden door Danny De Sloover uit de 
R Veremansstraat 13 te Ertvelde De 
centjes worden bijgehouden door onze 
penningmeester Ilse Van Grembergen, 
E Hullebroeckstraat 14, Ertvelde Voor 
de vertegenwoordiging m de gemeen
telijke jeugdraad blijft Jos Van Vooren 
zorgen De andere funkties zoals pro
paganda, public relations, afvaardigin
gen in de arrondissementele en natio
nale VUJO-raden werden verdeeld on
der de andere kernleden 

Met deze vernieuwde kern werd er 
reeds deelgenomen aan een volleybal-
tornooi en een voetbaltornooi te Ertvel
de Op dit laatste werd de trofee voor de 
,,fair-play" in de wacht gesleept 

De eerstvolgende belangrijke aktie 
die gepland wordt, is de tweedaagse 
fietstocht naar de IJzerbedevaart te 
Diksmuide 

Er wordt op zaterdagmorgen 28 juni 
om 9 u vertrokken te Ertvelde aan het 
Vlaams huis ,,De Veldbloem" Van 
daar uit gaat het dan naar Eekio waar 
o m l O u op het Marktplein de algeme
ne verzamelplaats voorzien is voor al
le kernen uit het Meetjesland 

Iedereen vanaf 14 jaar kan deelne
men voor een bijdrage in de kosten van 
slechts 300 fr per persoon 

Wie belangstelling heeft kan kontakt 
opnemen met een van de volgende per
sonen, let wel voor 26 juni 
— Roland Bruynbroeck, Spiegelstraat 

1, 9068 Ertvelde (73 69 49), 
— Stephan De Baets, Mithremstraat 

40, 9940 Sleidinge (57 38 66), 
— Ann De Bie, Verdegemstraatje 20, 

9050 Evergem (53 06 77), 
— Jos Van Vooren, Heifort 59, 9068 

Ertvelde (44 07 87), 
Vorig jaar werd deze vredesfietseling 

een succes met 88 fietsers, dit jaar wor
den er meer dan 100 deelnemers ver
wacht 

OOST-VLAANDEREN 
JUNI 

14 GAVERE : VU-Groot-Gavere ontmoet VU-Gent-St Pieters om 15u30 
op de parking van Sportdreef te Gavere voor een wandeling richting 
Dikkelvenne St Christianebron, terug langs de boorden van de Schel
de ong 6,5 km Daarna om 19u30 Paella in Populierenhof, Vogel-
zang Volw 450 fr , kind 250 fr 

14 ZELE : Bal van de Burgemeester Jozef De Bruyne in de Feesttent op 
het Zandbergplein Orkesten M T Six en Blaaskapel,,Den Bookha-
mer' Deuren 20 uur Aanvang 21 uur 

14 EREMBODEGEM-TERJODEN: Jazzavond met de New Orleans Tram 
Jazzband inde parochiezaal Inkom 50 fr Deuren vanaf 20 uur Org 
Vlaamse Kring Terjoden ism VTB 

14 ASSENEDE : Optreden van Frans Jacobs, de lachende kleinkunste
naar, in het Vlaams huis 't Leeuwken, Diederikplein 22 Aanvang 20 
uur Org Vlaamse vr iendenkring' t Leeuwke 

14 ASSENEDE: Optreden van kindercircus Renardi op het Diedenkplein 
te Assenede, ter gelegenheid van de zomerkermis Org Vlaamse 
Vriendenkring 't Leeuwke 

15 DESTELBERGEN-HEUSDEN: Geleide natuunwandeling door Heus-
den Vertrek om 14u aan de kerk te Heusden Org Dr J Goosse-
naertsknng ism VTB-VAB en VWB 

21 DENDERLEEUW: Vlaamse Tafel m zaal , ,Horizon", Ninovesteen-
weg56 Vanaf 18 uur Ookopzondag22 jun i van 12tot 15 uur Keu
ze tussen Biefstuk op natuurlijke wijze, biefstuk met champignons 
en half haantje Volwassenen 250 f r , kinderen 125 fr Org VU-
arr Aalst 

27 GAVERE : 4de Barbecuefestijn om 19u30 in de serres van Hugo Van-
dewalle, Biestjeslos te Semmerzake Bellen vóór 20 juni 091/84 27 42 
Prijs 350 fr 

27 STEENHÜIZE: Kaas-, wijn- en bier-avond in zaal Casino, aan de kerk 
Gastspreker IS VicAnciaux Volwassenen 200 f r , kinderen-12jaar 
100 fr Iedereen welkom Org VU-Steenhuize-St Lievens-Esse-
St Antelinks 

28 ERTVELDE: Tentoonstelling kunstschilder Maurice Huysman in 
,,Vlaams HUIS De Veldbloem", Hoge Averijstraat 5 Open woensd , 
donderd , vrijdag vanaf 17 uur Zaterdag vanaf 14 uur en zondag va
naf 10 uur Org Vrienden van het Vlaams HUIS Deze tentoonstel
ling loopt tot en met 24 augustus 

Nieuw bestuur bij 
VU-Nieuwerlcericen (Aaist) 

Erevoorzitter Oscar De Bruyn 

Voorzitter Johan Geeroms 

Ondervoorzitter Rudy Van den 
Brande 

Sekretans Mana Van Rossem 

Penningmeester Renaat De Vuyst 

Ledenwerving SimonneVanCauter 

Propaganda Petrus Van Pottelbergh 

Jeugdwerking Johan Cosyns 

Bestuursl id 
Schepper 

Jacquel ine De 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie ter 
D a k w e r k e n 
V e r a n d e n n g s w e r k e n 

ALPANROOF Amer ika le i 237 
2000 A n t w e r p e n 

Tel na 19 u 0 3 - 2 3 8 8 8 4 0 

ZINK LOOD KOPER PVC 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 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 240, 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 
Vijfhulzen 6, Erpe 

Tel 053-78 1009 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. 03-3210896 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-23564.75 

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

o n - N STUDIO 
-1-J>' DANN 
02-428 6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Ttieodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 1993 

Import Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

h a n d e l s d r u k k e r i j t y p e - o f f s e t 

f a b r i k a t i e o m s l a g e n - z a k o m s l a g e n 

m i g r o s t r a a l 128, 9 3 2 8 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
tel 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 

Groenstraal 84 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 45 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraal 41 «. 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

VAKANTIEVERHURING 
VERZORGDE 

APPARTEMENTEN 
KAMERS 

Met kookgelegenheid of met ontbijt 
voor 2 , 4 , 5 personen per week of 
14 dagen 
Reservatie 
Eig E Duysters-Minnaert, de Smet de 
Naeyerlaan 86-88, 8370 Blankenberge, 
tel 050-41 30 70 - 41 36 54 - Krediet
bank 472-7041761-28 

Guldo NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 
SANITAIR — ZINK . 

ROOFING 
LOODGIETERIJ 

GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

verzeker u goed 
en toch... 
goedkoper! 

mÉif 
öfcltDABAAN 6 R U i . ' ?lJCÖWAb-iC H A A I t [ 03 6 ' ) M a i / 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gantsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremonie wagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

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 053-6683 86 
AFD OKEGEf^ 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 

12 JUNI 1986 



"1 
16 M^ 

Vereniging Vlaamse Leerl(raciiten : 

„Vlamingen 
zullen gelag 
betalen" 

Antwerpen. — Zondag betoogden duizenden Vlaam
se leerkrachten tegen de voorgenomen onderwijs-
besparingen. De Vereniging van Vlaamse Leerkrach
ten (VVL) heeft daarop niet gewacht om uiting te geven 
aan het toenemend ongenoegen bij de Vlaamse onder
wijzers, regenten en licentiaten. Enkele dagen na de 
bekendmaking van het Sint-Annaplan pakte de VVL uit 
met een scherpe reaktie en lanceerde zij een oproep 
tot steun aan een alternatieve aktievorm. 

LODE UREEL en LUDO FRA-
TEUR staan ruim een kwar
teeuw in het onderwijs. Ureel 

is een germanist en voorzitter van 
de VVL. Hij wordt al<tlef geholpen 
door Frateur, regent letterkunde, 
die hoofd is van de VVL-studie-
dienst. De Vereniging van Vlaam
se Leerkrachten telt ongeveer 
5.000 leerkrachten, vooral uit het 
sekundair onderwijs. 

De vrijdag vóór de betoging wa
ren wij hun luistergrage gesprek
partner. 

WIJ: In een recente motie 
spreekt U over de „rampzalige 
regeringsmaatregelen die tot 
een onomkeerbare aftakeling 
van het onderwijs in Vlaanderen 
lelden". Wat is er dan zo rampza
lig? 

L. Ureel:,,De regeringsmaatre
gelen zijn inderdaad rampzalig. 
Vooral om twee redenen. 

Sinds een 15-tal jaren is er een 
zeer grote inspanning geleverd ge
worden om tot een onderwijsver
nieuwing te komen. Missctiien zijn 
de resultaten daarvan niet altijd 
even overtuigend geweest. Mis
schien zijn er, zoals met elke ver
nieuwing, tekortkomingen ge
weest. Maar men moet in alle 
eerlijkheid toegeven dat tiendui
zenden mensen zich tijdens hun 
vrije uren zeer hard hebben in
gespannen om over die onderwijs
vernieuwing na te denken, om er
over te praten, en vooral om het in 
de praktijk door te zetten. Dit werd 
tot op een zekere hoogte gehono
reerd door een aantal uren die 
ekstra aan het onderwijs werden 
toegekend. Na 15 jaar kunnen wij 
rustig stellen dat dit vernieuwde on
derwijs voldoende ingelopen is; de 
positieve kanten ervan zijn vol
doende zichtbaar geworden. Bo
vendien kan men nu bijsturen, le
rend uit de ervaring. Nu is men, te-

-isretisch, klaar om er de laatste 
hand aan te leggen. Voorzover er 
in het onderwijs en bij gesprekken 
met jonge mensen van een laatste 
hand kan worden gesproken. Uit
gerekend op dit ogenblik worden er 
bezuinigingsmaatregelen getrof
fen die voor iedere leerkracht over
komen als een genadeklap. Scher
per nog, als een veroordeling van 
>het geleverde werk. De idealisti
sche inzet van vele mensen wordt 
afgestraft. Zo lijkt het toch." 

,,Het spaarplan is ook rampzalig 
om een totaal andere reden. Als 

gevolg van de euforie rond de on
derwijsvernieuwing is er de jongste 
tien jaar een enorme toeloop ge
weest naar de universiteiten en de 
onderwijsinstituten. Vele jonge 
mensen die terecht gehoopt had
den dat er in het onderwijs toe
komst stak. Deze staan nu voorde 
deur te wachten, maar die deur 
blijft dicht. Om dan nog te zwijgen 
over de vele honderden die op dit 
ogenblik bezig zijn aan de voorbe
reiding; zij die hard aan het blok-

zijn. De teneur in vele onderwij
sinstellingen zal bepaald worden 
door mensen die ouder dan 50, ja 
zelfs ouder dan 60 zullen zijn. 

Goed en degelijk onderwijs is ze
ker mogelijk door oudere leer
krachten, maar men mag niet ver
geten dat de onderwijsopdracht 
zich uiteindelijk niet beperkt tot een 
aantal uren voor de klas staan. Er 
is een hele basis van gesprekken 
met leerlingen, begeleiding, voor
bereiding en nazorg. Dit vraagt niet 
alleen een fysische inzet, maar te
vens een mentaliteit van voortdu
rende bereidheid om de dialoog 
met de wereld rondom ons aan te 
gaan. En dat is nu precies geen ei
genschap van mensen die 60 jaar 
zijn. Het kontinu soepel in kontakt 
treden met de maatschappijstro
mingen, zich daarover bezinnen, 
bereid zijn om zichzelf aan te pas
sen: dit vermindert met de jaren. 
De dreiging bestaat dat wij in een 
onderwijs terecht komen waar die 
soepelheid ontbreekt." 

Niet besparen 
op mensen 

WIJ: Men kan echter niet loo
chenen dat het onderwijs in ons 
land heel erg duur is. Moet er dan 
niet bespaard worden? 

L. Ureel: ,,lk meen dat ook het 
onderwijs in deze tijd niet kan ont
snappen aan de noodzaak van be
zuiniging. Dit wordt in de onder-
wijsmiddens niet ontkend. Maar 
het is wel de graad waarmee en de 
wijze waarop dit gebeurt die volko
men onmogelijk wordt geacht. 

voortdurend werd afgekocht ener
zijds door toegevingen tussen het 
rijks- en het vrij onderwijs en ander
zijds door de kommunautaire ver
deling. 

Hoe men in die poel tot enige zui
vering kan komen is natuurlijk een 
probleem voor de politici. Toch 
menen wij, als VVL-verantwoor-
delijken, te mogen herinneren aan 
het standpunt van de vier Vlaamse 
partijen in januari '85, waarbij aan
gedrongen werd op de regionalize-
ring van het ondenvijs. Dit is tijdens 
de pre-elektorale periode niet kun
nen doorgevoerd worden in een 
verklaring tot grondwetsherzie
ning, door het veto van de PSC. 
Waardeerde kans weer voorjaren 
verkeken werd. 

Nu wordt duidelijk hoe erg dit ei
genlijk is. We zitten met spannin
gen tussen het vernieuwd onder
wijs (dat volledig werd doorgevoerd 
in Wallonië) en het traditioneel on
denvijs (dat ten dele nog bestaat in 
Vlaanderen). Dit heeft tot gevolg 
dat wij in Vlaanderen nog eens 
ekstra zullen moeten opdraaien 
voor de bezuinigingen die in Wal
lonië moeten doorgevoerd worden. 
Wij vrezen dat bij het geven van 
een nieuwe wending aan de bespa
ringen andermaal de Vlamingen 
het gelag zullen betalen. Vandaar 
de uitgesproken eis van de VVL om 
het onderwijs te regionalizeren. 
Het wordt echt de hoogste tijd!" 

WIJ: In de verkiezingsstrijd 
hebben nogal wat leerkrachten 
uit het vrij onderwijs „hun" mi
nister door dik en dun verdedigd. 
In sommige scholen hingen zelfs 
affiches van Daniël Coens in de 
leraarszaal. Zijn zij niet erg naief 
geweest en worden zijn nu niet 
fijn „bedankt" voor de hand-en 
spandiensten? 

T * 

Voor het eerst smds lange tijd is de onrust in onderwijsmiddens biezonder groot. Vooral in hei sekundair on
derwijs is de bezorgdheid enorm. Je voelt dit, je hoort dit van zodra je leraars samenbrengt. Dit is hét tema 

rond de koffietafel van elke school. 

ken zijn en pogen te vergeten dat 
zij straks toch naar het stempello
kaal moeten. Met de moed der 
wanhoop. In het vernietigende be
wustzijn dat het eigenlijk tot niets 
zal leiden. Dit is vanuit menselijk 
standpunt totaal onaanvaardbaar. 
Het is toch kompleet uitgesloten 
dat het rijk kapitalen investeert in 
een onderwijsopleiding om de ge
diplomeerden straks op straat te 
zetten ?! Want ondertussen zullen 
ook de gevolgen van de denataliteit 
steeds nadrukkelijker voelbaar 
worden." 

WIJ: Het lerarenkorps zal onver
mijdelijk vergrijzen? 

L. Frateur: ,,Inderdaad. Het is 
bedenkelijk dat men voor de op
voeding van jongeren in een belan
grijke fase van hun leven — de leef
tijd waarop jongeren zich voorbe
reiden op een korrigerende rol in de 
maatschappij — terugvalt op leer
krachten die zelf niet meer zo jong 

Het is niet onze taak om te zeg
gen hoe er nu wel kan en mag 
bespaard worden. Iedereen heeft 
zijn taak. Wij geloven dat er in het 
onderwijs, dus in onze toekoifist, 
moet worden geïnvesteerd. En als 
er dient bespaard te worden, dan 
moet dit op de eerste plaats gebeu
ren op de werkingskosten en niet 
op de mensen. Er is reeds ge
snoeid in de werkingskosten. Nu er 
nog verder dient bezuinigd, dan is 
het aangewezen dat men daar 
snoeit. Op de materiële kant van 
het onderwijs kan er nog bespaard 
worden. Liever dan op mensen. 

Maar er liggen veel grotere 
besparingsmogelijkheden voor het 
grijpen..." 

WIJ: Hoe bedoelt U? 

L. Frateur: ,,/Vu wagen wij ons 
op het politieke terrein.-Maar het is 
onloochenbaar dat de onderwijs-
vrede tijdens de golden sixties 

L. Ureel: „Wij, als VVL. hebben 
ons terzake niet vergaloppeerd. In
dien U onze publikaties van de 
jongste jaren erop zou nalezen, 
dan zult U merken dat wij bijna 
maandelijks een noodkreet heb
ben geslaakt. 

Wij zijn een pluralistische onder
wijsorganisatie. Wij verdedigen de 
belangen van het vrij én van het 
rijksonderwijs. Wij hebben gewaar
schuwd voor de nakende moeilijk
heden. Herhaaldelijk wezen wij op 
de grote krisis van het rijksonder
wijs. Men kan ons niet tellen bij de 
propagandisten van wat zich de 
jongste jaren heeft afgespeeld. 
Beslist niet! 

Anderzijds menen wij dat we als 
onderwijsmensen de handen moe
ten in elkaar slaan en dat het ons 
niet toekomt om afrekeningen te 
maken. Nu moeten wij eendrachtig 
proberen aan de maatregelen iets 
te wijzigen." 

WIJ: Over naar de akties. On
langs lanceerde U een oproep 
aan de vastbenoemde leerkrach
ten om het pedagogisch deel van 
hun taak tot het strikte minimum 
te herleiden. Ruikt dit niet een 
beetje naar ongehoorzaamheid ? 

L. Frateur: „In de taak van le
raar steekt een dubbele opdracht. 
Er is de taak van ambtenaar, van 
rijksbediende. Dat is het zichtbare 
gedeelte van zijn prestatie, datge
ne wat wettelijk vastligt. Wij doen 
geen oproep om daarin tekort te 
schieten. Het betreft dus geenszins 
een oproep tot ongehoorzaamheid. 
Wij blijven binnen de wettelijk
heid. " 

WIJ: Maar het lijkt op een soort 
„stiptheidsaktie" ? 

L. Ureel:,, Uw vergelijking loopt 
een beetje mank. Wij hopen met 
onze aktie de publieke opinie wak
ker te schudden. De publieke opi
nie heeft geen enkel idee van hel 
tweede luik van onze opdracht, dat 
in uren ongetwijfeld de louter ver
plichte lesuren ruim overtreft. En 
dat de kwaliteit bepaalt van de 
zichtbare prestatie-uren. 

De publieke opinie moet weten 
dat leerkrachten nog wel wat meer 
werken dan die vastgelegde uren 
in het klaslokaal. Door die ekstra-
prestatie nu eens niet te doen, wil
len wij de mensen laten voelen wat 
er zal scheef lopen wanneer de 
leerkrachten op dit gebied,,inleve
ren". Dit luik van onze taak is im
mers het meest essentiële en raakt 
de diepste kern van het onderwijs. 

Wij hanteren dus eigenlijk het 
,, wapen "dat wij in de VVL sinds 18 
jaar precies als het meest positie
ve aspekt van ons beroep uitdra
gen ; met name die idealistische in
zet na de zichtbare uren beperken. 
Dit is voor ons een wanhoops-
wapen, maar wij zien er geen an
der!" 

Veldslag winnen 
WIJ: Zullen de leerlingen niet 

de dupe worden van deze mer
kwaardige aktie? 

L. Frateur: ,,Het lijkt ons niet 
mogelijk aktie te voeren zonder dat 
deze zichtbaar is. Een aktie die nie
mand merkt is geen aktie. En ik 
herhaal nogmaals: wij zien geen 
andere mogelijkheid. 

Uiteraard betreuren wij zeer 
sterk dat er hierdoor leerlingen 
minder zorg zullen ontvangen. 
Nochtans zult U merken dat wij een 
splitsing maken tussen het gedeel
te dat de leerlingen wettelijk be
schermt (het wettelijk verplicht aan
tal huiswerken bv. blijft bestaan) en 
het vrije engagement van de leer
krachten. De bereidheid om deze 
veldslag te winnen is het uit
gangspunt. Met een verbeten wil." 

(pvdd) 

Na de zomervakantie publiceert de 
VVL een dokument waardoor de pu
blieke opinie zal ingelicht worden 
over de ware toedracht van het lera
renberoep. „Wij zijn niet wat men 
vaak uit onwetendheid over ons 
denkt", zegt VVL. 

Geïnteresseerden kunnen deze pu-
biikatie verkrijgen bij VVL, Zwij
gerstraat 37 te 2000 Antwerpen (tel.: 
03/237.65.59). 

yHENSEN 
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