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„Ons vir jou" 
De heldhaftige strijd die de Boeren op de voorbije eeuwwisseling 

voerden tegen de Britse verdrukking, heeft toen in Europa een golf 
van simpatie voor hen doen ontstaan. Niet het minst in Vlaanderen, 
waar naar onze volksaard menige herbergnaam omgedoopt werd 
tot „in Transvaal" of „bij Kruger". Met de tijd en de generaties is het 
besef van de verbondenheid getaand. Het leeft nog sterkst in Vlaams-
nationale middens, die zich bewust zijn van de stam- en taaiverwant
schap. 

Er is geen reden om over deze verwantschap beschaamd te zijn of 
ze te loochenen. Wel integendeel is de Vlaams-nationale belangstel
ling en de daaruitvoortvloeiende bezorgdheid voorZuid-Afrika een 
goed uitgangspunt voor een billijke beoordeling van het beleid dat 
er wordt gevoerd. ^- , , --'r^^-

Riassen- of volkerendiskriminatie komt voor fn prakflscli iiëerÏMiï 
waar mensen van verschillende kleur of afstamming samenwonen. 
Het is zeker niet Belgiè dat een uitzondering op de regel zou vormen. 
De meeste landen hebben vrijwillig of gedwongen, eerlijk of schijn
heilig, wetten opgesteld die in beginsel al hun rassen of volkeren ge
lijke rechten geven. 

In de praktijk worden diskriminaties daardoor vaak niet uit de we
reld geholpen. Zo zijn er in Afrika weinig of geen landen waar in het 
dagelijks leven niet op de een of andere wijze wordt gediskrimineerd. 
Ook in het Noorden vormt de groep van demokratieën die vrij zijn 
van diskriminatie slechts een minderheid. 

Zuid-Afrika is echter vrijwel het enige land dat wetten heeft in
gesteld die diskriminatie tot het officiële beleid maken. Deze wetten, 
die de blanke minderheid bevoordeligen en de rechten van de an
dere — de zwarte, gekleurde en Aziatische meerderheid — beperken, 
worden thans met geweld aangevochten en met geweld verdedigd. 

Welke ook de historische omstandigheden zijn waarin deze 
toestand is gegroeid: hij is onhoudbaar en onduldbaar. 

Dat er in Zuid-Afrika gediskrimineerd wordt, kan door niemand 
tegoedertrouw worden geloochend. Als voorbeeld moge het beleid 
inzake de thuislanden gelden, dat het sluitstuk is van het apartheids-
beleid. Volgens de telling van 1980 leven er in Zuid-Afrika 28,8 mil
joen mensen. Daarvan zijn 20,9 miljoen of 72,5 % zwarten, 4,5 mil
joen of 15,6 % blanken, 2,6 miljoen of 9 % kleurlingen en 821 duizend 
of 2,9 »/o Indiërs. 

De regering heeft tien thuislanden afgebakend die ruwweg heten 
overeen te stemmen met de oorspronkelijke gebieden van verschil
lende stammen. Deze regeling komt er op neer dat de blanke 15,6 % 
van de bevolking beschikt over 86,3 % van het grondgebied, terwijl 
de 72,5 %-meerderheid het moet stellen met de resterende 13,7 %. 
Thuislanden zijn dan nog vaak opgesplitst in blokken die soms op 
meer dan 300 km van mekaar liggen. 

Dat de zwarte meerderheid daar tegen in verzet zou komen, ligt 
in de lijn niet alleen van de historische wetmatigheid maar ook van 
de rechtvaardigheid. 

Als volksnationalisten kunnen wij niet anders dan rechtlijnig de 
apartheid verwerpen. Onze bekommernis gaat, in de eerste plaats 
maar niet alleen, naar de rechteloze meerderheid. Even bekommerd 
zijn wij voor de toekomst van de blanke minderheid, die straks ook 
een politieke minderheid zal zijn en wier thuis Zuid-Afrika zal 
blijven. 

Vanuit deze oprechte bekommernis stuit niet alleen de apartheid 
ons tegen de borst. Wij vinden het stuitend dat landen en regimes, 
die alle redenen hebben om de hand in eigen boezem te steken, de 
rechtvaardige strijd tegen apartheid misbruiken. Hun ware bedoe
lingen, verborgen achter selektieve verontwaardiging, zijn niet ge
richt op het heil van zwart en blank Zuid-Afrika. 

Onze afkeuring van de apartheid betekent niet dat wij het besef 
van onze verwantschap met de Afrikaners verloochenen. Wij hand
haven dit besef doorheen de fouten van een voorbijgaand beleid. 
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Gej' 

11.11.11-aktie1986: 

Dweilen bij de 
open Icraan ? 

De 11.11.11-aktie heeft op enkele jaren tijd haar 
vaste plaats op de kalender en in het hart van praktisch 
gans Vlaanderen veroverd. In niet minder dan 87 % van 
de Vlaamse gemeenten wordt er voor 11.11.11 ge
werkt. Het aantal vrijwilligers dat de aktie schraagt, be
draagt bijna 20.000 mensen, waaronder heel veel jon
geren. Dit jaar heeft de 11.11.11-aktie een bijzondere 
betekenis. 

IN het kader van het bespa
ringsplan van de regering, het 
zogenaamde St Annaplan, 

werd de schaar ool< duchtig gezet 
in de uitgaven voor ontwikke
lingshulp. 

Inleveren 
Op het Fonds voor Leningen van 

Staat tot Staat, beheerd door het 
departement van Financiën, wor
den niet minder dan twee miljard 
bespaard in 1986. Daarnaast zal de 
begroting van ABOS, die in 1985 
nog 13,350 miljard bedroeg, in 
1987 gedaald zijn tot 12,490 mil
jard. Ontwikkelingshulp zal voor 
het jaar 1986 in het totaal 2,8 mil
joen moeten inleveren. 

Deze besparingen zijn regel
recht in strijd met de beloften van 
de regeringspartijen en met het of
ficieel regeringsbeleid zelve. In 
1985 hebben alle politieke partijen 
in Vlaanderen zich plechtig tegen
over het NCOS verbonden, te zul
len ijveren om 0,7 % van het BNP 
aan ontwikkelingshulp te doen 
besteden. Martens-VI heeft in de 
regeerverklaring beloofd ,,om 
stapsgewijze aan 0,7 % te komen 
tegen het einde van de legisla
tuur". Het regeringsvoornemen is 
praktisch niet meer haalbaar. In 
1985 bedroeg het door België aan 
ontwikkelingshulp bestede percen
tage nog 0,55 %; het zakt thans 
nog naar zowat 50 %. Om de rege
ringsbelofte waar te maken, zou tij

dens de eerstvolgende twee jaar 
telkns 5 miljard méér moeten 
besteed worden. Men hoeft geen 
profeet te zijn om te voorspellen dat 
zulks met zal gebeuren. 

Geven als protest 
Wat thans door de regering aan 

ontwikkelingshulp wordt bespaard, 
komt neer op de opbrengst van 40 
jaar 11.11.11 -akties! In feite wordt 
het NCOS aldus veroordeeld tot 
dweilen met de kranen open. Ten
zij... Tenzij de Vlaamse vrijgevig
heid alvast een deel goed maakt 
van wat de regering heeft kapot ge
maakt. 

Ten overstaan van de honger en 
de ellende in de Derde Wereld ko
men de besparingen op ontwikke
lingshulp er op neer, dat men een 
kei het vel afstroopt. Geven voor 
11.11.11 is dit jaar dan ook niet al
leen een vorm van menselijke so
lidariteit, maar tevens een protest 
tegen de schraapzucht van de re
gering en de woordbreuk van de re
gerende partijen. 

We hopen dan ook dat Vlaande
ren, méér nog dan in het verleden, 
zijn hart en zijn beurzen zal openen 
voorde 11.11.11-akties. 

„Do you 
know Belgium?" 

Was de vraag die senator 
Van Ooteghem aan tal van 
VS-burgers stelde. „No, 
sir!" was het antwoord... Of 
wat doen de diensten van dit 
land om ons imago In het 
buitenland gestatte te ge
ven? 

Lees biz. 8 en 9 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven 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 
brieven 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 

WAS DIT MAAR ZO! 

In het artikel „Voeren, een eeuwen
oud verhaal" („WIJ" 23 okt '86) wordt 
een historiek gemaakt van de 
Voerstreek Ik lees daar tot mijn grote 
verwondenng dal met de taalwetgeving 
Vlaanderen de Voerdorpen en de Plat-
dietse streek hebben gewonnen Het is 
de eerste maal dat ik lees dat de Plat-
dietse streek bij Vlaanderen hoort Was 
het maar zo' 

Doch op biz 11 van hetzelfde blad, 
lees ik een artikel over de ,,slecht ver
momde verfraaiing" van de Platdietse 
streek Ik raad de lezers aan zich te hou
den aan dit artikel 

Ik heb altijd geweten dat de Platdiet
se streek tot het Franse taalgebied 
heeft behoord, met mogelijkheid bij KB 
faciliteiten in te voeren voor Neder-
landstaligen en Duitstaligen (art 16 van 
de Taalwet) Ik hebh overigens herhaal
delijk gevraagd aan de minister van Bin
nenlandse Zaken, wanneer zij art 16 
gingen toepassen Docht steevast ant
woordden ZIJ dat de verschillende ge
meentebesturen nog geen voorstel ge
daan hadden Steeds stond ik alleen, 
van CVP en PVV of SP kwam geen en
kele steun 

Wijlen Hendrik Aelvoet, de taal-
grenspecialist, zou zich in zijn graf van 
vreugde omgekeerd hebben, indien uw 
benchtgeving juist was Helaas, dit is 
met zo 

Rob Vandezande, ere-senator 

HET OVERWEGEN WAARD 
De Vlaamse Gemeenschap heeft in 

haar anderhalve eeuw Beize geschie
denis al veel te slikken gekregen, maar 
deze keer is de maat vol Vlaanderen 
bedankt ervoor nog langer voor de zot 
te worden gehouden Het moet gedaan 
zijn dat de Vlamingen België ekono-
misch overeind houden, dat de Vlamin
gen telkens fiskaal zwaar moeten beta
len om de financiële afgang van Wallo
nië aan te zuiveren 

Als we nu meemaken dat Waalse 
voormannen zoals A Cools en Def raig-
ne verkondigen dat ze hun ,,illusies 
kwijt zijn over de Belgische staat" 

Als we meemaken dat er een nieuwe 
partij opgencht wordt voor aansluiting 
van Wallonië bij Frankrijk 

Daarom is het volgend voorstel mis
schien het overwegen waard 

Laat Wallonië bij Frankrijk gaan, zij 
zullen gelukkig zijn In ruil krijgt Vlaan

deren Frans-Vlaanderen en de Plat-
Dietse streek (Voeren inbegrepen) te
rug Brussel IS en blijft uiteraard hoofd
stad van Vlaanderen WIJ, Vlamingen, 
zouden ook gelukkig zijn 

Waarom met eens proberen ' 
M.M., Opoeteren 

STIEFMOEDERLIJK 

Het weekblad ,,Wij" is goed, politiek 
gezien zeer goed zelfs De kulturele be
richtgeving laat echter te wensen over 
Zeker dne vierden van de Vlaamse kul
turele knngen komen met aan bod Bo
vendien wordt dat één vierde deel nog 
stiefmoederlijke behandeld ook' 

E.A., Merksem 

PROF. DR. VAN EENOO 
Wie kritiekloos het laatste antwoord 

van deze geleerde (WIJ van 30 okt 11) 
leest, zou kunnen veronderstellen dat 
het volstaat in een vreemde taal te pu
bliceren om sukses te halen Wat on
dertussen zelfs voor zangers bewezen 
IS, niet waar te zijn 

Wie kwaliteit kan bieden, zal best 
eerst in eigen taal proberen Zo zijn pro-

dukt goed blijkt te zijn en zo het boei
end genoeg is voor verspreiding buiten 
dit taalgebied, dan is het laten vertalen 
of zo men ertoe bekwaam is het zelf 
schrijven, meen vreemde taal het pro
beren waard 

Ik betwijfel echter dat het vak Ge
schiedenis wel zoveel mogelijkheden 
biedt 

Er zijn wel veel andere vakken die, als 
ze voor buitenlanders belangrijk zijn, 
een poging verdienen 

Ergens bevestigt de professor dat 
zijn studenten met zouden wakker lig
gen om hun volk Dat sluit aan bij wat 
de huidige KUL-rektorvoorde radio ver
klaarde De studenten van nu zouden 
hoofdzakelijk denken aan blokken om 
er te komen Eervol klinken deze uit
spraken met Ze klinken eerder beledi
gend voor de jongeren, die het nu, dank 
ZIJ de Vlaamse bekommernis van hun 
voorgangers, zoveel beter en gemakke
lijker hebben om in eigen taal iets gron
dig te leren, te beschrijven en, zo ze dat 
in hun mars hebben, het buiten hun 
taalgebied te verspreiden 

J.E.Torfs, Vilvoorde 

DE KLUCHT GAAT DOOR 
Het frankofoon zusterpartijtje van de 

CVP, de PSC, heeft alweer een nieuwe 
pion op haar schaakbord gezet 

Het ziet er naar uit dat die Luikse ter-
ronst met een sjerp in de Waalse kleu
ren (onze brave Vlaamse burgervaders 
respekteren tenminste nog de Belgi
sche dnekleur) nog voor 3 maanden in 
de Voerense burgemeesterszetel zal 
mogen paraderen, die boerenlummel 
mag zich wat van alles veroorloven 
zich boven de Raad van State stellen, 
met de taalwetten lachen en onder de 
ogen van een kiesbureau stembrieven 
stuk scheuren, ook de door de koning 
aangestelde burgemeester R Wynants 
en vrouw met broodroof bedreigen Met 
behulpvan de frankofone kaste heeft hij 
deze regering zijn wil opgedrongen Dat 
men deze gevaarlijke kerel samen met 
zijn bende met pak en zak over de taal
grens zette' 

In het Belgisch volkslied staat o a ge
schreven ,,Luistert met naar lafaards en 
verraders" 

Wie zijn hier de lafaards (om met te 
spreken van verraders)'' Onze zg 
Vlaamse ministers en andere vertegen
woordigers van ons volk m de huidige 
regeringspartijen die reeds meer dan 

^ ^ lepel & vork... 
TZestautant „ "^zfEassedtbet^ 

Nieuvi/elaan 47 
1860 Meise-02-269.70.45 

Kom eens bIJ ons! 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen, Markt 17-011/43 20 51 
Brussel (uitb Jaak Vervaet), Nieuwbrugstr 28 
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60-016/22 86 72 

2 Bierkelder, Oude Markt - 016/22 68 69 
3 Pallieter, Oude Markt 7 

Torhout, Stwg nr Lichten/elde - 051/72 28 22 
Grote parkeerterreinen zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't vat. Levende Vifater Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

f^aandag gesloten 
Rustieke sfeer 

CAF€ 
ZAAL 

CAMBR.WU5 
BR.CC 
011/47.28.97 ^ m \}^^l'^l.iti.^l 

UKJIÜ 
Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Koffiebranderij 
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

3 jaar oogluikend toelieten dat ons Voe
rense broedervolk dagelijks de ene na 
de andere kaakslag inkasseert, ja zelfs 
met de dood bedreigd wordt 

De koning en de VBO-baas A Ley-
sen predikten verdraagzaamheid en so
lidariteit onder (de nog overblijvende) 
Belgen, maar bij de Waalse heethoof
den vinden die mensvriendelijke deug
den geen gehoor meer van zodra ze het 
onrechtmatige grootste deel uit de na
tionale pot met meer toebedeeld krij
gen J.D.D. sr., Erembodegem 

TONGEREN, TONGRES 

Op de gemeenteraadszitting te Ton
geren van 21 oktober 1 1 hebben Eddy 
Box en zijn liberale fraktie zich weer van 
hun beste kant laten zien 

De Socialistische CSC had immers 
PS-voorzitter Spitaels uitgenodigd voor 
een voordracht, doch het schepenkol-
lege verbood deze voordracht in het 
stadhuis uit schrik voor opstootjes en 
heibel,,vanwege de extremisten" 

De nationale regering was op dat 
ogenblik immers nog vallende over de 
,,zaak Happart" en het schepenkolle-
ge had goed geraden dat in zulke kon
tekst een vlaamshater als Spitaels in 
Tongeren voor vele weldenkende bur
gers met welkom was 

Eddy Box kon deze gedachtengang 
blijkbaar met volgen en vroeg zich af 
waarom Spitaels met in Tongeren in het 
Frans mocht komen spreken 
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Walter 
Luyten 
in Parijs 

Protest 
tegen TGV 

Onder aanvoering van senator 
Walter Luyten trokken vorige za
terdag een 25-tal VU-militanten 
naar Parijs. Aan de „Gare de 
Nord" ontrolden zij een spandoek 
„TGV en Flandre: non merci". 
Zo'n 600 pamfletten werden uit
gedeeld. 

Doel van deze Parijse trip was 
uiteraard, de Fransen in kennis te 
stellen van het verzet dat in 
Vlaanderen leeft tegen de aanleg 
van de TGV. Het nut dat deze 
supersnelle trein in Frankrijk 
heeft, gezien de grote afstand, 
geldt volgens de VU-senator 
geenszins voor Vlaanderen: 
,,Vlaanderen is één grote stad en 
de aanleg van een snelspoor zou 
er onherroepelijk schade toebren
gen aan zowel de woongemeen
schappen als het milieu". 

Tot slot trokken de manifestan
ten ook naar het ministerie van 
Verkeerswezen. Zij overhandig
den er het VU-dossier inzake de 
TGV en nodigden de Franse mi
nister uit voor een bezoek aan 
Vlaanderen. 

Er deden zich geen incidenten 
voor. 

Nieuwe 
ACV-voorzitter 

Het ACV heeft nu definitief een 
nieuwe algemene voorzitter. Op 
een ,,schone" vergadering — 
dixit Jef Houthuys — werd de 
vijftigjarige Willy Peirens als op
volger van Houthuys aangeduid. 

Reeds vanaf zijn twintigste Is 
Peirens aktief in de kristelijke ar
beidersbeweging. Gestart als 
propagandist van de KAJ beklom 

hij langzaam de hiërarchische 
ladder van de beweging. In 1968 
deed hij zijn intrede in de vak
bond, als nationaal verantwoor
delijke voor de jeugdwerking Een 
decennium later was hij reeds 
nationaal sekretaris. Ook was hij 
voorzitter van de Vlaamse vleugel 
van het ACV. 

Hopen nu maar, dat hij als 
nationaal voorzitter vorral dit laat
ste niet vergeet en mede aan de 
kar duwt van de Vlaamse staats
vorming. 

Tijd om hierover na te denken 
heeft Peirens zat. Houthuys gaat 
immers pas op 1 augustus van 
volgend jaar met pensioen. 

Willy Peirens 
volgt op 

CVP wil spoed 

Het CVP-bestuur heeft aan zijn 
fraktievoorzitters de opdracht ge
geven, een of ander initiatief te 
nemen om zo snel mogelijk de 
verschillende uitgavenbegrotin-
gen van de departementen te be
handelen. Betreurd wordt dat dit 
nog steeds niet is kunnen gebeu
ren. De demokratische instellin
gen komen door dergelijke hou
ding op de helling te staan. 

NUFffiS^ 
Senator Van In 

D De Maatschappij voor 
Buurtspoorwegen pakte uit met 
een plan woordoor een aantal 
buslijnen van frekwentie zullen 
veranderen. Uw reaktie 

,,Die is weinig positief want ge
vreesd moet worden dat het nieu
we NMBV-plan ingegeven is door 
l<ortzictitige besparingsmaatre
gelen die een verdere afbraali 
van liet streel<vervoer in de hand 
zullen werken." 

D Minister De Croo beloofde 
dat de tarieven voor het open
baar vervoer volgend jaar niet 
zullen verhogen... 

,,Oh maar dat is geen gunst, 
dat is alleen maar het gevolg van 
de indeks-koppeling! Om het 
openbaar vervoer echt aantrekke
lijk te maken en om het rende
ment ook buiten de spitsuren te 
verzekeren moet de blinde tarief-
politiek grondig aangepakt. Dat 
kan b.v. door de vermindering 
van de opstapprijs en het invoe
ren van de dalurenkaart." 

D Maar is het openbaar ver
voer nog wel betaalbaar? 

,,De direkties van de vervoer
maatschappijen (die zich via wa

gen mét chauffeur plegen te ver
plaatsen) plengen krokodilletra-
nen wanneer de forenzen afspra
ken maken om samen in één 
voertuig te rijden. Zolang een kol-
lektieve verplaatsing met privé-
voertuig goedkoper uitvalt dan 
een individuele met het openbaar 
vervoer, zal al dat geklaag nutte
loos zijn. Het openbaar vervoer 
zou dus beter antwoorden met de 
uitreiking van bvb. kollektieve 
abonnementen... Overigens is 
het zo dat het algemeen vervoer
beleid in dit land de maatschap
pelijke kost van het privé-vervoer 
steeds verwaarloosd heeft en de 
maatschappelijke kost van het 
openbaar vervoer steeds overdre
ven heeft." 

D De NMBS kreeg een nieuwe 
Raad van Bestuur. Niet bepaald 
Vlaams-vriendelijk in haar sa
menstelling... 

,,Dit bedrijf is voor méér dan 60 
% op Vlaanderen afgestemd 
maar huldigt al jaren de 50/50 
verhouding. Moeizaam is de re
gering er in geslaagd een nieuwe 
NMBS-direktie te benoemen 

waar de politisering zichtbaar van 
afdruipt. Politisering en kwalijke 
taaipariteit blijven argumenten 
om de nieuwe NMBS-top argwa
nend in de gaten te houden!" 

D Zullen de pendelaars, met 
zicht op de komende winter, 
opnieuw geplaagd worden door 
hopeloze vertragingen? 

,,Niet alleen vertragingen maar 
ook slechte of onbestaande aan
sluitingen, of dubbelzinnige 
dienstberichten, onverwarmde of 
smerige rijtuigen en overbezette 
treinen vormen een permanente 
ergernis voor de vaste spoorge-
bruikers Ook buiten de wintertijd. 
We pleiten dan ook voor het op
richten van belangengroepen 
zoals her en der al het geval is. 
Men moet immers de dagelijkse 
verplaatsingen niet passief on
dergaan maar zich aktief én be
wust met het openbaar vervoer 
bezighouden. Ook op dit terrein 
moeten de Vlamingen een stuk 
onmondigheid afleggen en zelf 
wil ik graag de spreekbuis zijn 
voor elke vorm van opbouwende 
kritiek." 

vMENSENiN 
""NIEUM^ 

Juist, want vergeet met dat het 
hier gaat om de uitgavenbegrotin-
gen voor 1986. Op een paar cen
tiemen na zijn deze reeds lang 
opgesoepeerd. 

Maar dat is het punt niet. Is 

Ook Flandnens weerstaan met aan de tijd Een van hen, en niet de 
minste, Félicien Vervaeke overleed verleden week. Deze onvergetelij
ke kampioen (° Dadizele 1907) stond reeds vóór de WO I aan de top 
van het rijke Vlaamse wielerleven. In 1911 b.v. won hij liefst 106 
koersen. Óp één dag zelfs drie... Na een suksesrijke loopbaan tussen 
de twee oorlogen vooral in dienst van Rondewinnaar Remain Maes 
herpakte Vervaeke de fiets ook na 1945... 
In zijn laatste levensjaren bleef hij de fiets trouw, ondermeer als 
raadgever van Eddy Merckx... 
Met Félicien Vervaeke verliest Vlaanderen een van zijn heerlijkste 
ambassadeurs... 

Frank Swaelen toevallig ook met 
de voorzitter van de CVP'ers, die 
in de regering zelf het schone 
weer maken? Dat hij hen dan de 
levieten leest, en liefst wat vroe
ger op het jaar. 

Al de rest is schijnheiligheid 

Viaams 
pianburo 

In een vonge „Wij" hadden we 
het over de belangrijke toespraak 
van VEV-voorzitter Vanden Aven-
ne over de voordelen die een 
regionaal beleid voor het bedrijfs
leven zou opleveren. Vanden 
Avenne had het in zijn toespraak 
eveneens over de behoefte aan 
een autonome Vlaamse cel in het 
Pianburo en de decentralisatie 
van het NIS, het Nationaal Insti
tuut voor de Statistiek. 

Zoals bekend publiceert het 
NIS reeds sinds '79 geen regiona
le gegevens meer. Het hoeft geen 

betoog dat dit onderzoekings-
werk naar de karakteristieken, 
evoluties en prestaties van de 
Vlaamse en de Waalse ekonomie 
ten gronde bemoeilijkt. Deson
danks IS regionaal, wetenschap
pelijk verantwoord onderzoek 
noodzakelijk om op een over
dachte manier de staatshervor
ming in België door te voeren. In 
deze optiek is de eis van Vanden 
Avenne meer dan verantwoord. 

Jean-Marie 
en 
de vogels 

Al te gek 

Te Visé, op de grens van België 
en Nederland, ligt in de Maas een 
klem schiereiland. Enkele hekta-
ren groot. In uitvoering van een 
verdrag van 1961 kwamen de 
Belgische en Nederlandse over
heid tot het akkoord, om hier een 
grenskorrektie aan te brengen 
De enkele hektaren van het 
schiereiland zouden Nederlands 
grondgebied worden 

In de Waalse Gewestraad ligt 
nu een resolutie ter bespreking, 
die zich kant tegen deze kleine 
gebiedsafstand. De initiatiefne
mers van deze resolutie zijn — 
hou je vast — de FDF'er Lagasse 
en de socialist Jean-Marie Hap
part, de broer van de andere 
Happart 

Hun motivering luidt kort en 
krachtig dat aan de integriteit van 
het Waals grondgebied met mag 
getornd worden. Let wel, een tor
nen dat van die aard is dat de 
enkele honderden vogels die op 
dit schiereilandje verblijven — 
mensen wonen er immers met — 
nu plots een Nederlands paspoort 
zouden krijgen. Rijst uiteraard de 
vraag hoe beide heren dit rijmen 
met hun dag-dagelijkse aansla
gen op de integriteit van het 
Vlaams grondgebied. In Voeren 
en in de Brusselse randgemeen
ten. 

Een partij die tot op heden nog 
geen woordje besteed heeft aan 
het wel en wee van De Morgen, is 
de Vlaamse PVV. De honger van 
de joernalisten om een reaktie, 
werd vooralsnog met gestild door 
voorzitster Neyts. 

Annemie zwijgt 

In de zo beruchte ,.wandelgan
gen" hoort men zeggen dat de 
PVV-voorzitster moeilijk anders 
zou kunnen. En heel stilletjes 
wordt dan gefluisterd dat ook 
,,Het Laatste Nieuws" m met te 
beste papieren zou zitten. 

Waarom doet zij dan met zoals 
de P S C Geld voor „De Mor
gen", dan ook geld voor onze ,,La 
Cité"! 
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w& 
„Portes 
ouvertes... 

Op de Algemene Vergadering, 
dinsdag II , van de UWE (Union 
Wallonne des Entrepnses) heeft 
voorzitter Vandestrick het verschil 
tussen de Vlaamse en de Waalse 
industrie in de verf gezet. Vlaande
ren IS ontegensprekelijk meer 
eksportgericht dan Wallonië. In '85 
bedroeg de uitvoer per hoofd van 
de bevolking in Vlaanderen 
613 000 Bfr, terw îjl dit in Walloniè 
276.000 bedroeg. Dit is veroor
zaakt door de maritimisatie van de 
ekonomie: ekspansieve sektoren 
zoals de olie-industrie, petroche
mie en automobielnijverheid gin
gen zich sinds de zestiger jaren bij 
voorkeur rond de havens vestigen. 
Welnu, in Vlaanderen staan deze 
drie sektoren borg voor 40 % van 
de eksport. 

...sur Ie monde" 
De voorzitter van de Waalse 

werkgeversorganisatie benadert 
dit verschijnsel op een onbevoor
oordeelde, nuchtere manier. Dat 
kan van sommige Vlaamse mi
nisters van de Belgische regering 
niet gezegd worden. Toch is Van
destrick weinig konsekwent in zijn 
gevolgtrekkingen. De UWE blijft 
immers geloven in een nationaal 
gevoerde industriële politiek en 
een Belgisch buitenlands beleid. 

Vreemd dat de UWE een Waals 
programma lanceerde om Wallo
niè een betere positie op de wereld
markt te bezorgen. Dit Waals initi
atief ,,portes ouvertes sur Ie mon
de", moet de promotie van het 
Waalse imago in de bedrijfswereld 
ten goede komen. De efficiëntie 
van regionale initiatieven wordt 
blijkbaar ook door unitair-Belgisch 
denkende instanties geappre
cieerd. 

Regeren 
en vooruitzien 

Een Frans spreekwoord zegt: 

,,gouverner c'est prévoir",,,rege
ren IS vooruitzien". 

Inzake de massale toevlucht van 
kandidaat politieke vluchtelingen 
heeft de regering alvast geen blijk 
gegeven van vooruitzicht. 

De last voor deze vluchtelingen 
werd afgewenteld op de OCMW's. 
Deze schuldenlast bestaat uit ach
terstallen die teruggaan tot 1983 en 
soms zelfs tot 1980. 

De regering heeft gewacht om 
zélf maatregelen inzake de vluch
telingen te nemen tot wanneer de 
OCMW's hun toevlucht namen tot 
ekstreme middelen. 

Inmiddels dreigt het vluchtelin
genprobleem verder te ontaarden. 
Meer dan 40 % van de nieuwe 
asielvragers zijn Ghanezen, die 
weinig of geen kans maken — en 
ook weinig of geen recht hebben — 
om het statuut van politiek vluchte
ling te bekomen. 

Een versnelde procedure van 
behandeling en, bij negatieve 
beslissing, een versnelde uitwij
zing zijn de beste waarborg ervoor 
dat ons land zijn reputatie van gast
vrijheid voor échte politieke vluch
telingen zal kunnen handhaven. 

De huidige ,,vluchtelingen"-golf 
heeft veel weg van mensenhandel. 

„Het gebrek aan middelen van het 
Brussels gewest vormt een unieke 
gelegenheid om het Vlaams onvrien
delijke institutionele kluwen, dat 
Brussel is, voor een stuk te saneren 
en Vlaams vriendelijker te maken. 
Zonder meer de middelen voor het 
Brussels ge west in één klap met één 
derde verhogen zou erop neerkomen 
dat Brussel in zijn Franstaligheid en 
inefficiëntie wordt aangemoedigd." 

(S.H. in,,De Financieel Ekonomische 
Tijd" van 31 oktober 1986) 

Geen nieuws... 
Niet omdat er plots geen nieuws 

meer was, maar omdat zij hun on
genoegen wilden manifesteren zet
ten de redakteurs van het persa-

Dinsdag 11 november is het 68 jaar geleden dat de wapens in Europa zwegen. Meteen kwam een einde aan 
4 jaar gruwelijke oorlog en onnoemlijk leed voor miljoenen mensen. Langzaam herstelde Europa zich, maar 
40 jaar later barstte een nieuwe wereldbrand los. Na 1945 kende de wereld tal van regionale konflikten en 
een bestendige spanning. Kernwapens, chemische wapens, boycot... de dreiging blijft. Wat kan onze 
bijdrage zijn ? Laten wij alvast beginnen met — daar waar wij kunnen — de vrede en de verdraagzaamheid 
wat meer gestalte te geven... 

gentschap Belga de teleksen voor 
24 uur op non-aktief. 

Met zowat 110 personeelsleden 
bezit het in 1920 opgerichte persa
gentschap het alleenrecht om 
nieuws te verspreiden. Met een 
licht franstalig overwicht beschik
ken de dagbladen — naast BRT en 
RTBF — over de meerderheid van 
aandelen. Jaarlijks ontvangt Belga 
van Kamer en Senaat bovendien 
een miljoenenstuiver. 

Van jaar tot jaar politiseerde de 
Belga-top steeds meer. Toen de 
rijksvoorlichtingendienst Inbel een 
nieuwe direkteur van CVP-
signatuur kreeg, werd PVV'er Ru-
die De Ceuster de nieuwe 

De Morgen 
S OMS koester je een tijd

lang de illusie dat in dit 
land de bakens verzet 

worden. De voorzitter van de SP 
heeft z'n jongensbroek op de 
schoolbanken van de Broeders 
gesleten. Z'n Waalse tegenhan
ger is zowaar een oud-student 
van de eerbiedwaardige katho
lieke Alma Mater. Pataer, gebo
ren en getogen bij de tjeven, ze
telt in de Senaat temidden van de 
socialistische fraktie. Vanuit 
Limburg wordt de rode roos zo
waar naar Straatsburg gedragen 
door een pastoor inklusief grijze 
baard. En de jongens die van
daag ergens in Zuid-Amerika de 
ene dag het kruis en de andere 
dg de mitraillette heffen, zaten 
enkele jaren geleden nog bij de 
Jezuïeten in de ochtendstudie. 

Je denkt: de wereld is toch 
fiard aan het veranderen. Waar is 
de tijd dat Jos van Eynde, in de 
beslotenheid van zijn eigen afge
schermde wereld, gespierde 
hoofdartikels neerpende 
bestemd voor de gelijkgezinden 
in het Volkshuis? Vandaag-de-
dag bestaat er zowaar een soci
alistische krant die Zak durft 
loslaten op de bloedeigen partij
voorzitter. En de kommentaren 

in die krant stammen ook al van 
een gewezen Lovaniensis, zij het 
anno 68. 

Meer openheid in Vlaanderen. 
Vrijheid en geestelijk beweeglijk
heid die over de verzuilde kavels 
vloeit. Ergens in het zwartblauwe 
papierwoud een enkele kla
proos. Je mag ze of je mag ze 
niet, al naar gelang je al dan niet 
allergisch bent aan rood. Maar in 
de eendere eentonigheid van 
rooms of blauw toch die éne an-
derskleurlge. Zoals wijlen de Ro
meinen zeggen: de coloribus 
non est disputandum. Over kleu
ren moetje niet redetwisten. Je 
mag ze of je mag ze niet. Zolang 

ze er maar zijn. Want slechts de 
klaproos herinnert er aan, hoe 
eentonig het roomsblauwe woud 
er anders zou bijliggen. 

Zo dacht je. Tot voor kort al
thans. Tot op het ogenblik dat 
duidelijk werd hoe ook de heide
nen heilige kapelletjes hebben. 
Waartegen niet mag worden ge
piest. Om straffe van vermale-
dijdlng. 

De rest van het verhaal is, zo
als Havelaar reeds wist, vrij een
tonig. Van Miert die zegt Goos-
sens dit en Goossend die zegt 
Van Miert dat. Het Vlaanderen 
van gisteren, met kaveltjes pre
cies versneden op neuslengte. 

Door het roomsblauwe papier-
bos ruist het leedvermaak. En 
een eerste-minister van wie nie
mand eigenlijk goed weet of hij 
nog altijd eerste-minister zou 
wezen, vind het middel om bij de 
huiselijke koffie een staatsmans-
nummerije weg te geven. In 
tabloïd-formaat en dan nog eens 
gevouwen. Zoals de krant in 
kwestie. 

Vlaanderen, zelfs van de zee 
tot helemaal aan de hei, is bij na
der toezien niet groot. 

direkteur-generaal van Belga. 
Hoofdredakteur werd de PSC'er 
Paul de Backer. 

De steeds sterkere politisering 
zint al een tijd een aantal goede 
krachten van Belga niet en de uit
tocht van manschappen werd in
gezet. 

...goed nieuws? 
Op maandag 29 september zat 

de journalist-stagiair Robert Mel
ders met avonddienst. Een bericht 
als zou de Britse krantenmiljardair 
Murdoch een bod op ,,Het Laatste 
Nieuws" gedaan hebben, stuurt hij 
langs de teleks door. Hierbij han
teert hij de gebruikelijke regel met, 
dat berichten in verband met de 
media eerst aan de hoofdredakteur 
moeten worden voorgelegd. 

...En 's anderendaags reeds 
wordt de stagiair voor zijn bewezen 
diensten bedankt. 

Het personeel van Belga besluit 
dit niet te nemen, evenals overi
gens het feit dat de werkomstan
digheden beneden alle journalistie
ke beroepsregels liggen. 

Een staking gaat in, voor 24 uur. 
En het personeel houdt zich het 
recht voor opnieuw het werk neer 
te leggen wanneer geen onderhan
delingen zouden mogelijk blijken. 

Geen nieuws is dus niet altijd 
...goed nieuws! 

St.Anna 
zuiver Vlaams 

De voorbije maand oktober is de 
werkloosheid in ons land met ruim 
10.000eenheden toegenomen. Of
ficieel luidt het dat er momenteel 
439.176 werklozen zijn. Telt men 
hierbij evenwel de oudere werklo
zen, dan blijkt dat de kaap van het 
half miljoen opnieuw overschreden 
is. 

Als voornaamste reden voor de
ze toch abrupte stijging wordt be
schuldigend naar het St.Anna-
besparingsplan verwezen. Toch 
wel opvallend dan, dat de toename 
van de werkloosheid haast inte
graal in Vlaanderen moet gesitu
eerd worden. In Wallonië werden 
amper 89 werklozen en in Brussel 
30 werklozen meer genoteerd. 

Eindelijk heeft de regenng dus 
een zuiver Vlaams stuk afgeleverd. 
Een besparingsplan... 

PSC alom dwars 
Onderwijs, Voeren, RTT-

kontrakt... je kan nog moeilijk een 
dossier verzinnen waar het niet de 
PSC IS die dwars ligt. 

Nu ook bij de NMBS Binnen de 
nieuwe en dus volledig gepoliti
seerde raad van bestuur van onze 
spoorwegen blokkeren de Waalse 
kristen-demokraten de benoeming 
van E. Schouppe tot direkteur-
generaal. Niet omdat deze man 
momenteel kabinetchef is bij PTT-
staatssekretaris D'Hondt, wel om
dat hij op de verkeerde taalrol slaat. 
Met name de nederlandstalige. 

Dat de nieuwe voorzitter van de 
NMBS-raad, de Luikse liberaal 
Reynders, geen woord Nederlands 
kent, deert de PSC uiteraard met. 
Laat staan dat het CVP of PVV zou 
deren... 

Gezegd wordt wel dat Reynders 
aan minister De Croo zou beloofd 
hebben het Nederlands te stude
ren. Maar ja, er zijn er nog die dit 
beloofd hebben. 

Liever duur 
en Waals 

De stad Welkenraedt heeft een 
nieuwe watertoren nodig. Een aan
besteding werd dus uitgeschreven. 
Maar stel je voor. Een Vlaamse 
aannemer uit Rijkevorsel kwam 
met het voordeligst bod uit de bus. 

Dat vond de Waalse Gewestre
gering maar minnetjes en dus werd 
de Nationale Maatschappij der Wa
terleidingen vriendelijk verzocht 
opnieuw een aanbesteding, maar 
dan beperkter, uit te schrijven. Be
perkter betekent hier, heel gewoon 
dat ze enkel voor Waalse aanne
mers ujstemd was. 

En nationaal als de Maatschap
pij der Waterleidingen is, ging ze 
hierop m De Vlaamse regering 
heeft de zaak nu aanhangig ge
maakt bij het Overlegkomitee 

Van Europese eenwording of ge
meenschappelijke markt heeft 
men in Wallonië blijkbaar geen 
kaas gegeten. 
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W! 
Trekt Minister Hansenne aan de noodrem? 

Tewerkstellingsbeleid 
vergeten! 

Wij hebben op deze bladzijden meermaals herhaald 
dat de regering geen tewerkstellingsbeleid heeft. De 
recentste cijfers van de RVA wijzen nogmaals op het 
onaanvaardbaar hoog werkloosheidspeil in ons land. 
Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 
zou opnieuw de grens van de 500.000 hebben over
schreden (de werklozen van boven de 50j. meegere
kend). Dit nieuwe cijfer wijst er op dat de regering die 
sinds 1982 beweert te werkloosheid te bestrijden, er 
niet in lukt het aantal werklozen te doen dalen. Wel in
tegendeel... 

WE mogen daarbij niet ver
geten dat er de voorbije 
jaren heel wat maatrege

len werden genomen om het offi
cieel aantal uitkeringsgerechtigde 
werklozen te drukken. 

We denken hierbij bijvoorbeeld 
aan de verlenging van de wachttij
den, de verlenging van de school
plicht, de toename met 80.000 een
heden van deeltijds tewerkgestel-
den, deopslorpingsprogramma's, 
enz... 

Wordt Hansenne 
zenuwachtig? 

De politiek van de regering heeft 
de voorbije 5 jaar dus wel gezorgd 
dat een groter aantal werkzoeken
den met meer in aanmerking kwam 
voor een uitkering maar heeft er 

niet voor gezorgd dat de te
werkstelling toenam De recente 
uitspraken van minister Hansenne 
duiden dan ook op enige nervosi
teit en onmacht. De nieuwe sug
gestie komt er op neer jongeren uit 
te sluiten die een opleiding zouden 
gevolgd hebben waarvan bekend 
is dat ze weinig of geen uitzicht 
geeft op een baan I 

Natuurlijk is dergelijk voorstel 
onzin en we kunnen ons met inden
ken dat de minister dat zelf niet zou 
beseffen. Er is immers niemand in 
staat om met zekerheid jaren voor
af te bepalen welke soorten oplei
dingen al dan niet uitzicht geven op 
tewerkstelling. In het huidig onder
wijssysteem moeten de jongeren 
vrij vroeg kiezen, zeker in het be
roepsonderwijs zodat de uitlatin
gen van de minister niet ernstig 

Eerst hinderpalen ruimen 

Het kan anders! 
Naast de noodzakelijke koördinatie is er voor 

een echt tewerkstellingsbeleid ook een nieuwe 
benadering en een visie op lange termijn noodza
kelijk. 

EEN recer̂ te konkiusie uit 
een OESO-rappori 

(OESO Organisatie voor 
Ëkonomische Samenwerking en 
Ontwikkeling) dat handelt over de 
tewerkste I ii ngsvooruitz i chte n ste tt 
onomwonden 

..Er zijn geen mirakelremedies 
om de werkloosheid op te lossen 
Om de werkloosheid terug te drin
gen moet de tewerkstelling ster
ker toenemen dan ahtueel het ge
val SS " 

Hieruit volgt dat meer aandacht 
moet geschonken wordert aan het 
onderwijs en aan de mogelijkhe
den en middeteh töt het oprichten 
van nieuwe Ohdefhem^hg^n. Voor 
ons land betekent dit dat een aati-
tat beiartgrljke hinderpalen moe
ten opgeruimd worden dte dat ver-
htndefen. Oe overtoHtge bureati-
kmii$ch0 strukturen, de hoge so
ciale b§ér$g$tt op de ïomn m de 
zeer hoge ftskaëteit, zijfi ef enkete 
van. 

Boekhouders
mentaliteit 

De tewerkstelling kan m de na
bije toekomst enkel heii verwach
ten van nieuwe, dinamische en 
kreatieve kleine bedrijven om
dat de aandacht in de grote bedrij
ven m de eerste plaats in het 
beste geval naar het verhogen 
van de produktiviteit gaat Verre
gaande automatisering stabili-
zeert de tewerkstelling 

De werkloosheid totaal verban
nen uit onze maatschappij is on
mogelijk maar dat betekent dan 
ook dat een aktieve politiek van 
werkloienbegeteidmg noodzake
lijk IS Ook deze optte heeft de 
regsnng nog steeds met geno
men. De regering heeft zichzelf 
eeh toekhouder$fmrttatfU0itopg^ 
legd waardoor de echte ttiaat-
schappefijke prOWeftien die ifigrij-
peri op het dagelijks leven van de 
bevolking m de verdfukkiftg ko
men. 

l/Vo. co,,.^, cv, yo.^. .JD St.-Anna bedisseld werd wordt nu in cijfers 
uitgedrukt. In werkloosheidscijfers, wel te verstaan! 

kunnen genomen worden Het is 
daarenboven opvallend dat ver
schillende patroonfederaties zoals 
hout, bouw en tekstiel precies ge
klaagd hebben over een tekort aan 
bekwaam en aangepast personeel. 
Het zou toch onzinnig zijn de ver
antwoordelijkheid voor een gebrek
kig en onaangepast onderwijs af te 
schuiven op de rug van de jonge af
gestudeerden! 

Begrotingstekort? 
De zenuwachtigheid van de mi

nister moet echter ook gezien wor
den vanuit begrotingsoogpunt. De 
begroting 1987 die bij het parle
ment werd ingediend bereikt het 
opgegeven tekort van 417 miljard 
voor 1987 door slechts rekening te 
houden met 475.000 uitkeringsge
rechtigde werklozen. De minister 
van Tewerkstelling spreekt echter 
nu reeds over 502.000 werklozen 
voor 1987 wat door de recentste 
RVA-cijfers woróibevestigd. Indien 
de groei van het Bruto Nationaal 
Produkt echter ook de voorziene 
1,5 % met zou bereiken zoals voor
opgesteld dan valt te vrezen dat de 
werkloosheid nog groter zal zijn. 
Men moet hierbij weten dat 10.000 
werklozen meer het begrotingste
kort opvoeren met 2.500 miljoen 
zonder rekening te houden met de 
afgeleide effekten zoals lagere 
koopkracht, minder fiskale ont
vangsten enz... 

Dringend 
Behalve mooie volzinnen is er 

van een werkelijk tewerkstellings
beleid nooit sprake geweest. De 
huidige regering heeft de te-
werkstellingsproblematiek toege
schoven naar de sociale partners. 
Alhoewel er een interprofessioneel 

akkoord bestaat waar in voorzich
tige en relativerende bewoordin
gen wordt voorzien dat 0,5 % van 
de totale loonsom zal besteed wor
den aan bijkomende tewerkstelling 
biedt dit geen enkel uitzicht op een 
echte oplossing van het probleem. 

De regering weet dat even goed 
als wij, docht blijft afwachten, tol de 
akkoorden in de verschillende sek
toren Zijn uitgewerkt. Afwachten 
betekent echter ook de toestand la
ten verslechten. 

Voor alle soorten problemen 
worden in ons land interministrië-
le komitees opgericht maar niet 
voor de tewerkstelling. Nochtans is 
tewerkstelling politiek ondenkbaar 
zonder budgetaire impakt en be
wuste keuzen inzake wefen-
sc/7apsöe/e/d (Verhof stadt), zonder 
ingrijpende wijzigingen inzake het 
onderwijs (Coens en Damseaux), 
zonder ëkonomische zaken en 
energiebeleid (Maystadt en Aerts), 
zonder de politieke opties inzake 
sociale zekerheid en pensioen (De-
haene, Smet, Mainil), zonder het 
beleid voor de middenstand (Buch-
mann en Mundeleer) en tenslotte 
kan men ook met zonder een koör
dinatie en samenwerking met de 
Gemeenschappen en Gewesten. 

En toch bestaat er geen gestruk-
tureerd overleg tussen al deze de
partementen, noch tussen de cen
trale overheid en de gemeen
schappen en gewesten. In die 
omstandigheden kan er dan ook 
geen sprake zijn van een echte te
werkstellingspolitiek maar enkel 
van een fragmentaire aanpak die 
hoe dan ook tot mislukking ge
doemd is. 

André Geens 

GROEI EN... 
De Europese Kommis-

'fmm gjg fjggft vrij goede vooruit-
U^"^ zichten geuit omtrent de 
^S ëkonomische groei van de 
l A I EG in '87. Haar voorspelling, 
»«^ zowel wat betreft ekonomi-
^ sche groei als betreffende 
F*™ inflatio -rot ggn tOt Optl-Inflatie 

misme. 
zet 

hAi 

^ Tegelijkertijd stelt de 
^ Kommissie echter dat deze 
^ toestand hoofdzakelijk ver-
f'itr,. oorzaakt wordt door de ge-

/ daalde dollarkoers en de 
^ ' minder zware olierekening. 

Wen dient er wel rekening 
.̂ ^ mee te houden dat deze 

%/Aé eksterne faktoren moeilijk 
y^'' voorspelbaar zijn in hun toe-
%fi komstige evolutie. De ver-
"'''JZ beterde toestand is dus 
!*«; broos aangezien ze geen 
msd fundamentele versterking 
^ van de Europese ekonomie 
^ * " weerspiegelt. 

"^... WERK
LOOSHEID 
^ Het zwakke punt van de 

Europese ekonomie blijft 
wel de werkloosheid. On
danks de verbeterde groei-
prestaties voorziet de Kom
missie geen daling van de 
werkloosheid in Europa. Dit 
wijst erop dat het oorzake
lijk verband tussen groei en 
tewerkstellingskreatie niet 
meer zonder meer opgaat. 

EN BELGIË? 
^ De Belgische ekono

mie zal, noch kwa groei, 
noch op het vlak van de in-

•̂« flatie hoge toppen scheren 
" in Europa. De gemiddelde 

*/'* groei in de EG wordt in '87 
t ^ op 2.8 % geraamd. Voor 
UsJ België wordt deze op 1.3 % 
^ geschat, t.o.v. 3.2 % voor 
^j West-Duitsland en Italië met 
|<Mit 3.6%. Griekenland blijft het 
^ / ^ zwakke EG-broertje met een 
^ g achteruitgang van het Bruto 
1^ Binnenlands Produkt van 
^ 0.2%. 

1 ^ 

i,/ 

&̂ ^̂  

De EG-inflatie voor 1987 
wordt op 3 % geschat. De 

^ P Belgisctie inflatie zou in'87 
^ p 1.5% bedragen. Nederland 
" ^ komt hier met een negatief 
S inflatienivo (-1 %) opzetten 
^ terwijl Griekenland hier op-
L « | nieuw in negatieve zin op

valt met een inflatienivo van 
12.5 %. 

OLIEPRIJS 
^ Het huidige overaan

bod op de petroleummarkt 
is van voorbijgaande aard. 
Dit is de stelling van Nikolas 
Sarkis van het Arabisch Stu
diecentrum voor Petroleum. 
Op middellange termijn 
voorspelt Sarkis een nieuwe 
stijging van de olieprijzen. 

De rust op de oliemarkt 
die we nu kennen is veroor
zaakt door de ëkonomische 
recessie en de prijzenoorlog 
tussen de OPEC-landen en 
de andere olieproducenten. 
Sarkis is er van overtuigd 
dat deze toestand opnieuw 
zal omslaan. Ten eerste zal 
de OPEC volgens hem op
nieuw meer vat krijgen op 
de olieprijs. Ten tweede zal 
de olie-eksport van de Sov
jetunie afnemen opdat deze 
haar reserves zou kunnen 
vrijwaren. Ten derde ver
wacht Sarkis bijkomende 
vraag op de oliemarkt van 
Azië, Zuid-Amerika, het Mid
den Oosten en Afrika. 

y y 
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Senator Rik Vandekerckhove: 

„Universiteiten 
leveren Icwaliteit in" 

Bij het lezen van de interpellatie van Rik Vandekerckhove over het universitair 
onderwijs dachten we terug aan wat Agalev'er Dierickx en zijn kollega 's vertelden 
bij het Voerdebat. Het zou volgens hen veel beter zijn, even vasthoudend over de 
chaos in het onderwijs te diskussiëren. 

Dit is slechts één van die vele demagogische kreten van de groenen. Zijzelf ma
ken ze zelden waar. Bovendien ontbreekt hen het besef, dat het afdwingen van eer
bied voor zijn volken het bekommerd zijn om de toekomstervan even hard dienen 
ter harte genomen. Niet met platvoetse slagzinnen. Wel dossier-vast en parlementair 
korrekt. 

D AT IS hef wat Vandekerck
hove doet, met betrekking 
tot het onderwijs maar 

evenzeer met betrekking tot Voe
ren. De manier waarop hij vorige 
week de universitaire problematiek 
aansneed, was een staaltje van 
hoogstaand parlementair werk. 
Getuigend van hoge dossierkennis 
en vele lektuur. Met korrekte cijfers 
en diepe inzichten. Kordaat maar 
ook open voor andere inzichten. 

Demokratisering 
afgeremd? 

Besparen aan de universiteiten 
valt volgens de VU-senator op zich
zelf met te betwisten. Maar, zegt 
hl), in verhouding tot vele andere 
kenden de universitaire kredieten 
slechts een geringe stijging. „Tus
sen 1976 en 1985 gingen ze met 
66% de hoogte in, terwijl de munt-

ontwaarding 85% bedroeg en de 
aangroei van het studentenaantal 
26%". 

Als tweede algemene, maar zeer 
fundamentele bedenking refereer
de de Limburger naar het al te een
zijdig benadrukken van het finan
cieel aspekt van de besparingen. 
De vraag naar de weerslag op de 
kwaliteit van het onderwijs kwam 
amper aan bod. „Nochtans vor-

Martens witter dan wit 
Op zichzelf slechts een niemendalletje. In zover

re dat Hugo Schiltz zich zelfs wat gegeneerd 
voelde om erover te interpelleren. 

WEET dan evenwel, dat 
htj reeds sedert ja
nuari van dtt jaar pro

beert te achterhalen wat de 
regenngsmededelmgen van 
Martens m 1985 gekost heb
ben aan de gemeenschap 
Een eerste vraag bleet onbe
antwoord Een tweede kreeg 
al een gedeeltelijk antwoord. 
Een derde keer werd de Ant
werpenaar doorverwezen 
naar een ander antwoord, 
maar dat bfeek dan weer met 
terzake te zijn 

Een echte kafkaiaanse toe
stand Zo een van die vete 
voorbeeldjes die gezamenlijk 
de indruk versterken dat de 
regering een loopje neemt met 
de deontologische regels De 
kompteksiteit van de wetge
ving, het om de haverklap grij
pen naar volmachten, het uit-
btijven van begrotingen . dit 
alles maakt het parlement al 

l-lugo Schiltz kreeg een ant
woord Na negen maanden . 

een moeilijke bevalling 

tot het zwakkere broertje. 
Moet dan zo nodig ook het 

kontfot$rectït op daden en utt-
gaven van de regering ge
snoeid worden? 

Je reinste polittekö wankut-
tuur. 

Dit geldt overigens ook voor 
de fegerirtgsjned^eJtnseo 
van Marteft$. Als jnfoTOatte, 
vooftichttng ka*i je t0 ömper 
bescï«?uwen- E«r<ief als een 
vi<*eo*cllp, voor 'teerste 't bes
te kommeroteet pro<l«W. Mar
tens, witter dart wit. 

Goedkoop is ook wat an
ders. De vier ollps waarvan er 
twee werdert uitgezonden, 
kostten 3,7 mvijoen fr, BTW 
niet inbegrepen 

Waarom konden Martens 
en ztjn medewerkers dit ant
woord niet onmiddellijk ver
strekken"? Blijkbaar waren ze 
zich van iets bewust Iets deli-
kaaf? Iets louche'' 

Suggestie voor een parle
mentaire vraag wat heeft het 
dralen van Martens om ons 
kamerlid onmiddellijk van ant
woord te dienen aan de ge
meenschap gekost"? 

M^^\ 4tó 4"^^ï 

Rik Vandekerckhove vreest dat de regering met St.-Anna én de demo
kratisering én de ekspansie van de Vlaamse universiteiten wil afbouwen. 

men de besparingsingrepen in fei
te de eerste aanzet tot een veran
derde aanpak en visie op het uni
versitair onderwijs en onderzoek." 

Vandekerckhove liet deze op
werping niet zomaar blauw-blauw. 
Hij staafde ze diepgaand, aan de 
hand van de getroffen maatrege
len. Zo deze, die ingrijpen op de 
toegang tot de universiteiten. Is het 
wel verantwoord in een tijd dat de 
Intellektuele vorming een allerbe
langrijkste voorwaarde is om de uit
dagingen van de toekomst aan te 
kunnen, de financiële toegangs
drempels te verhogen? Samen 
met rektor Dillemans deelt de inter-
pellant de mening dat de demokra
tisering van het ondenwijs in Vlaan
deren zeker geen onverdeeld suk-
ses is geworden. Op langere 
termijn zouden de besparingen wel 
eens een verdere verarming kun
nen meebrengen. 

Andere maatregelen snoeien In 
de sociale toelagen voor de univer
siteiten, en dit op een erg ongelijk
matige wijze. De kleinere instellin
gen moeten relatief meer inleve
ren. Zodat de vraag rijst, of het in 
de bedoeling van de regering ligt 
de universitaire ekspansie terug te 
schroeven. 

Ekspansie gestopt? 
In Vlaanderen is de universitaire 

ekspansie zeker geen mislukking 
te noemen. Destudentenbevolking 
verdrievoudigde, het aantal af
gestudeerden verviervoudigde 
zelfs. In de totale Belgische studen-
tenbevolking groeide het Vlaams 
aandeel van 47,7% in 1965 tot 
59% in 1982. En hieruit vloeit een 
eerste vaststelling voort. Waar blijft 
de 60 N/40 F-verhouding ? Het zo

genaamd kommunautair even
wicht van de universitaire ekspan
sie is voorbijgestreefd. Laat staan 
dat het kan ingeroepen worden, om 
een alarmbelprocedure in te zetten 
tegen de integratie van de Ekono-
mische Hogeschool Limburg in het 
LUC. 

Een andere vaststeling slaat op 
het duidelijk verband tussen de 
participatiegraad en de nabijheid 
van de universiteit. In West-
Vlaanderen en Limburg ligt het per
centage van leerlingen dat zich in
schrijft, duidelijk het laagst. Een re
den te meer, om dringend werk te 
maken van de integratie van beide 
Limburgse hogescholen. „Men 
kan de Limburgers niet met de 
zaak Happart opzadelen, de mij
nen sluiten, de universitaire inte
gratie weigeren en dan nog ver
wachten dat zijn „dank u" zeg
gen. " 

Blijft dus hoe dan ook de vraag, 
of de verdeling van de besparing in 
de sociale toelagen over de ver
schillende universiteiten be
schouwd moet worden als een 
eerste afbraak van de universitai
re ekspansie. 

Kortelings zal Vandekerckhove 
in een tweede interpellatie de 
weerslag van Sint-Anna op het we
tenschappelijk onderzoek ontle
den. Het eerste luik deed hem al
leszins besluiten dat de stapstenen 
van dit bespanngsplan leiden naar 
een gevaarlijke weg.,,Er zijn een 
koherente beleidsvisie nodig als
ook afspraken in een positieve 
geest van tolerantie tussen de ver
schillende Vlaamse universiteiten. 
De scheeftrekkingen ten nadele 
van de Vlaamse universiteiten kun
nen niet langer geduld." (j.a.) 
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SENAAT 
NMBS-taalkaders vernietigd 

De zaak Happart heeft een ander arrest van de Raad 
van State wat in de schaduw geplaatst. Dit over de taal-
l<aders van de NMBS. 

Nochtans gaat het hier, in eerste instantie, over 200 
jobs. Bij het centraal bestuur van de NMBS zijn er 200 
betrekkingen te weinig voorde Vlamingen, evenzoveel 
teveel voor de Franstaligen. 

A
L hangende van 1970 ver
scheen eindelijk m 1983 
een koninklijk besluit dat 

de taalkaders voor het centraal 
bestuur van de NMBS vastlegde op 
een 50-50 verhouding Het Ver
bond van Vlaams Overheidsperso
neel vroeg de vernietiging bij de 
Raad van State, wat eind juli ook 
geschiedde 

61,5-38,5 
Oswald Van Ooteghem ging in 

zijn interpellatie evenwel een stap 
verder Naar zijn oordeel reikt het 
arrest „naar de geest" heel wat 
verder dan het centraal bestuur 
Het principe van 50-50 wordt voor 
de gehele NMBS op de helling ge
zet Als objektief kntenum moet het 
werkvolume gelden 

In een studie van de Gewestelij
ke Ekonomische Raad van Vlaan
deren werd aldus destijds een ob-
jektieve verdeling voorgeteld van 
61,5% Nederlandstaligen en 

38,5% Franstaligen De Sociaal-
Ekonomische Raad voor Vlaande
ren herbevestigde onlangs dit 
standpunt 

De VU-senator berekende dan 
dat er bij de 53 000 personeelsle
den die begin 1980 in dienst waren, 
6 220 Vlamingen te weinig en 
6 220 Franstaligen teveel waren 
Zelfs met de recentere cijfers van 
De Croo -28 176 Vlamingen en 
24 446 Franstaligen- is er nog heel 
wat Vlaams werk op de winkel 

Voor het overige vertoonde het 
ministerieel antwoord veel gelijke
nis met dit in de zaak Happart Het 
arrest geldt enkel voor het Centraal 
Bestuur, en dan nog Er moet nog 
heel wat onderzocht, want gemak
kelijk IS het met enz 

De Croo mag er evenwel van 
overtuigd zijn, dat Van Ooteghem 
dit dossier in geen geval zal 
loslaten 

O Van Ooteghem etst 6 000 Vlaamse jobs bij NMBS 

Zuid-Afrika 
Samen met een aantal kollega's 

uit andere frakties hebben de ge
neesheren Rtk Vandekerckhove en 
Jef Valkeniers in een resolutie de 
houding van het Rode Kruis ten 
overstaan van Zuid-Afrika be
treurd Nooit tevoren immers heeft 
deze neutrale, humanitaire organi
satie een regeringsdelegatie uit
gesloten, ook met deze van de 
meest hatelijke regimes Kunnen 
trouwens landen als Iran, Afgha
nistan of Cambodja, die zelf het Ro
de Kruis verbieden gevangenen te 
bezoeken, andere landen de les 
spellen'' 

Om zuiver humanitaire en medi
sche redenen veroordelen de initi
atiefnemers dan ook de uitsluiting 
van Zuid-Afrika, ,,een precedent 
dat de principes en werkmogelijk-
heden van het Rode Kruis onder
graaft ' 

In de Kamer zal Nelly Maes een 
gelijkaardige resolutie ter stem
ming voorleggen In dit verband 
weze overigens aangestipt, dat de 
pers verzuimde te vermelden dat 
Jean-Pierre Pillaert en Nelly in ei
gen naam het wetsvoorstel tot het 
verbieden van Krugerranden in 
België ondertekenden 

KIMER 
Vlaanderen driemaai gerold! 

Een week lang vertoefde de Kamer duidelijk in een 
kommunautaire ambiance, 't Begon — uiteraard — bij 
de stemming over de moties tot besluit van de interpel
laties over Voeren. De meerderheid bevroor het hele 
dossier met een eenvoudige motie: de Kamer gaat over 
tot de gewone dagorde. 

S AMEN met voorzitter Jaak 
Gabriels kan slechts vast
gesteld dat deze stemming 

geen voorwerp had Een echte ver-
trouwensstemming werd gewei
gerd en over het antwoord van de 
premier bleef de grootste dubbel
zinnigheid bestaan Volgens de 
Vlaamse CVP'er Suykerbuyck kan 
Happart tijdens de bezinningspen-
ode geen waarnemend burge
meester zijn, volgens de Waalse 
CVP'er Wauthy wel In dit geval 
had inderdaad beter de meerder
heid een verklaring voor de stem
ming afgelegd 

Enfin, de motie haalde het En al
les bleef zoals het was Happart 
burgemeester en Martens in het 
zadel 

Hopeloos verzet 
Het kommunautaire vuur was 

hiermee met gedoofd Bij de be
handeling van de voorlopige kre
dieten laaide het opnieuw op Kun
nen de Brusselse suksessierech-
ten zomaar uitgekeerd worden aan 

het Brussels gewest'' Tot in de re
geerverklaring toe wordt hieraan 
een voonwaarde gekoppeld sane-
nng en herstrukturering 

Na veel vijven en zessen eindig
de ook dit diskussiepunt in de 
grootste dubbelzinnigheid Slechts 
éen feit stond als een paal boven 
water Bij de behandeling van de 
Brusselse Gewestbegroting zullen 
de suksessierechten, zo'n 2,4 mil
jard, opgesoepeerd zijn Herstruk
turering en Vlaamse beslis
singsmacht in Brussel zullen voor 
een andere keer zijn' 

Het grootste deel van hun tijd 
spendeerde de kamerleden aan 

A De Beul ,/Wed/aöe/e/d ;s een Vlaamse aangelegenheid'" 

het wetsontwerp op de handelsre-
klame in radio en tv Tot een 
eindstemming kwam het echter 
nog met, vermits besloten werd tot 
een raadpleging van de Raad van 
State 

Erg ongelukkig stemt het rege
ringsontwerp overigens met Het 
vrijgeven van handelsreklame 
heeft volgens Andre De Beul zeker 
geen objektieve, opvoedende 
waarde ,,Het speelt veeleer in op 
negatieve drijfveren en een nivel
lering naar beneden' Maar als 
real-politieker kan men slechts be
seffen dat langer verzet in dit geval 
nodeloos is 

Helaas blijkt ook voor de volgen
de bedenking -vooralsnog- alle ver
zet hopeloos in feite diende het 
debat over handelsreklame in de 
Vlaamse Raad gevoerd Nu wordt 
een centrale reklamevoogdij opge
richt, zodat de Gemeenschappen 
nog maar eens onder de knoet van 
de centrale regenng komen te zit
ten Een globaal Vlaams mediabe
leid zal er dan ook niet onmiddellijk 
komen 

Drie belangrijke dossiers behan
delde de Kamer dus vonge week 
Drie dossiers met eenzelfde geme
ne deler driemaal werd Vlaande
ren gerold 

D De Heer Van Ooteg
hem ,, De minister 
heeft de gewoonte ons te 
begraven ondereen wa
re woordenvloed Hij wil 
zoals men in het Frans 
zegt ,,noyer Ie pois-
son" " 

De Heer De Croo, mi
nister van Verkeerswe
zen en Buitenlandse 
Handel ,,Fysiologisch 
kan men natuurlijk geen 
VIS verdrinken " 

De Heer Van Ooteghem: ,,De 
minister is zelfs in staat een walvis 
te verdrinken " 

De Heer De Croo, minister van 
Verkeerswezen en Buitenlandse 
Handel ,,De walvis is een zoog
dier De Heer Van Ooteghem zou 
opnieuw enkele elementaire be
grippen van de biologie moeten na
kijken " (Vrolijkheid) 

D De Heer Langendries, (PSC) 
(m het Frans) „ Als minister van 
Binnenlandse Zaken heeft de Heer 
Nothomb zijn plicht gedaan door 
de pacificatie op alle mogelijke ma
nieren na te streven Wij brengen 
hem hulde en wij wensen zijn op
volger veel moed toe " 

De Heer Van Ooteghem ,,Het 
lijkt wel een lijkrede'" 
n De Heer Martens, Eerste mi
nister (in het Frans) „ Dat IS trou
wens de reden waarom de regenng 
werk maakt van de problematiek 
van de politieke vluchtelingen " 

Mevrouw Spaak (FDF) (in het 
Frans) ,, U weet dat wij in Brussel 
naar het bi-kommunautaire en dus 
naar de centrale regenng worden 
verwezen 

De heer Martens, Eerste mi
nister (in het Frans) ,,Inderdaad " 

De Heer Voorzitter:,,Vertel dat 
maar aan de vluchtelingen 
(Glimlachjes) 

D Mevrouw D'Hondt-Van Op-
denbosch, staatssekretans voor 
Posterijen, Telegrafie en Telefo
nie ,, Het IS dan ook met zinloos 
om met te vlug tot de RTT-bestel-
ling te beslissen " 

De Heer Tobback (SP) „Datzal 
de heer Davignon geen genoegen 
doen " 

Mevrouw D'Hondt-Van Opden-
bosch, staatssekretans voor 
Posterijen, Telegrafie en Telefo
nie ,,t\/lisschien staat u in een in
tieme relatie met de Heer Davig
non Dat IS voor mij met het geval ' 
(Gelach) 

n De Voorzitter: ,,lk stel U voor 
daarna de interpellatie van me
vrouw Vogels over de aanleg van 
golfterreinen te horen " 

De HeerSchiltz: Voor inter
pellaties op dit late uur kan men 
nauwelijks van openbaarheid spre
ken " 

De Heer Van Elewyck:,,Golven 
in de duisternis is ook met erg aan
gewezen " (Men glimlacht) 

C De Heer Van Der Biest (SP) (in 
het Frans) Dit alles laat ver
moeden dat de vier superministers 
zich mengen in de privacy van de 
Voerbewoners en hen manipule
ren Laten wij maar hopen dat de 
leden van de Diane-brigade die 
post vatten voorde woning van de 
Heer Wynants " 

De Heer Anciaux (in het Frans) 
De Jose-bngade, als je het mij 

vraagt ' 

D Mevrouw Vogels (Agaiev) 
Waarom zouden wij de wapens 

met een dag neerleggen en de vre
despijp roken "^ Of is het beter de 
pijp aan Martens te geven ' 
(Mevr Vogels overhandigt een 
pijP aan minister Coens) 
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8 M^ 
De adem van de koude oorlog/4 

Vertrouwelijke en andere 
Amerikaanse gesprekken 

Langs deze weg dank ik de talrijke lezers die blijk 
hebben gegeven van grote belangstelling voor de re
portage over ons bezoek aan de VSA en die er mon
delings of schriftelijk hebben op gereageerd. 

Om elk misverstand uit te sluiten wens ik te beklem
tonen dat mijn relaas geen persoonlijke stellingname 
is maar een objektieve weergave van wat wij hebben 
gezien en gehoord. 

IN de nu volgende bijdrage leest 
U de notulen van vertrouwelij
ke en andere Amerikaanse 

gesprekken over verschillende on
derwerpen Misschien zijn ze 
schokken, wellicht beledigend, ze
ker summier en vast met represen
tatief maar in elk gevaar waar' 

Over Buitenlandse 
Zaken 

We worden ontvangen op het 
State Department, het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken Onze 
gesprekspartner is Mr Charles H 
Thomas, adjunkstaatssekretaris 
van Buitenlandse Zaken Bevoegd 
voor Europese en Canadese pro
blemen 

O. Van Ooteghem:,,We vrezen 
dat ekonomische sankties tegen 
Zuid-Afrika het verkeerde effekt 
zullen hebben Enorme werkloos
heid onder de zwarten, destabilisa
tie, een uiterst-links bewind en het 
afsnijden van de strategische pe-
troleumbevoorrading van het vrije 
Westen " 

M Charles H. Thomas:,, L/ hebt 
gelijk, de ligging van Zuid-Afrika is 
belangrijk en wij volgen de evolu

tie aandachtig Maar de Verenigde 
Staten verwerpen pnncipieel het 
hatelijk apartheidsregime 

Bovendien wonen erin ons land 
heel veel zwarten en wij staan on
der zware elektorale druk van de 
zwarte kiezers " (Deze week zijn er 
immers tussentijdse verkiezingen 
voor het Congres) 

Waalse kollega: ,,Qu'est-ce 
qu'ildif^" 

Johan Sauwens: ,,De Vlaamse 
Socialisten willen geen kruisraket
ten in België " 

Vlaams Socialist: ,,Bemoei je 
met je eigen zaken, de Vlaamse 
Socialisten zullen wel zelf hun 
standpunt bepalen " 

Waalse kollega: ,,Traduction, 
s V p " 

Over de 
Vredesbeweging 

Johan Sauwens tot de voorzitter 
van de Kommissie van Landsver
dediging van het House of Repre
sentatives ,,De Verenigde Staten 
zouden toen ook aandacht moeten 
besteden aan de honderdduizen
den, meestal idealistische jonge
ren, die in Europa de oproep van de 

Vredesbeweging volgen en van 
geen raketten willen weten " 

De kommissievoorzitter:,,Kol
lega, de VSA laten zich met de les 
spellen door een bende drugge
bruikers Niet ZIJ zijn de vredesbe
weging De NA VO IS de vredesbe
weging'" 

Waalse kollega: „Qu'est-ce 
qu'ildif^" 

Over Antwerpen 
Mr. Charles H. Thomas: ,,Het 

departement van Buitenlandse Za
ken moet bezuinigen We overwe
gen ons Konsulaat-Generaal te 
Antwerpen en teTnest te sluiten " 

Protest bij de Vlaamse leden van 
de delegatie 

Waalse kollega: „Qu'est-ce 
qu'ildif" 

Over drugs 
Mijn vraag tot kolonel Richard F 

Keiler, stafchef van de 4de gemo
toriseerde infanterie-divisie 

,,Kolonel, zijn er bij het Ameri
kaanse leger drugproblemen'?" 

Kolonel Keiler: „Ja, we hebben 
eendrugprobleem Daarvoor zoe
ken we oplossingen Ten eerste, 
WIJ streven naar soldaten van een 
beter niveau, met diploma hoger 
middelbaar onderwijs Hoe hoger 
de scholingsgraad, hoe minder 
druggebruik Om dat doel te berei
ken maken wij de legerdienst finan
cieel aantrekkelijker (In de VS 
bestaat geen dienstplicht) 

Ten tweede wij verrichten regel
matig onverwachte urinetests Een 
officier die positief bevonden wordt 
vliegt op staande voet aan de deur 
Een onderofficier krijgt een tweede 
kans, de soldaat een derde De 

Net voor het terugvliegen nog even een kiekje met het Capitol te Washington 

derde keer wordt ook hij zonder 
pardon ontslagen 

Amerikaanse dame: „Ons 
drugprobleem is ontzettend groot 
Ronald en Nancy Reagan kwamen 
samen op het scherm om de strijd 
tegen de drugs te steunen Het was 
een historische toespraak Zo iets 
is voordien nog nooit gebeurd Er 
bestaan een enorm gevaar- de 
goedkope drugs, cracks genoemd 
Ze kosten maar één dollar, je kan 
ze zelf aanmaken Als je ze eens 
gebruikt ben je zó verslaafd en ze 
zijn massaal in omloop Ook in de 
scholen I" 

Over racisme 
Belgische marineofficier: „Dat 

de Amerikanen zwijgen overZuid-
Afrika In hun prive-gesprekken zijn 
ze zelf racisten Negermoppen zijn 
in Volgens de blanken zijn de 
zwarten te lui om te werken Men 
zegt dat ze liever leven van de wel
fare I (steun) en dat ze door hun ei
gen schuld marginaal worden 
Door die marginaliteit is er een vrij 
grote kriminaliteit ontstaan met tal
rijke verkrachtingen " 

, ,Zwarten die aan die marginali
teit ontsnappen en karriere maken 
breken met hun rasgenoten en pro
beren zich in de blanke gemeen
schap te integreren " 

,,ln deze stad zijn er geen ge
mengde huwelijken De uitzonde
ringen bevestigen de regel en dal 
altijd in een enkele richting zwar
te man en blanke vrouw " 

Kolonel Kennth H. Fleming, 
Vice-Dekaan aan de Air Force 
Academy: ,,Alhoewel wij de nor
men voor de selektie van zwarte 
kadetten hebben verlaagd, hebben 
we slechts 5 % zwarte gediplo
meerden Ik begrijp ook niet hoe 
dat komt " 

Over spionnen 
Op een van de hoogste heuvels 

rond Washington bouwden de Sov
jets een bloednieuwe ambassade 
Een kanjer van een kompleks, net 
een vesting Afgeschermd door 
een stalen afsluiting TV-kamera's 
bewaken de omgeving De gebou
wen staan nog leeg 

Gids: ,,De CIA heeft reeds tallo
ze woningen in de buurt afge
huurd " 

We rijden door het nachtelijke 
Washington Midden m een park 
ligt de villa van vice-president 
Bush 

Chauffeur: ,,De Sovjets probe
ren van uit diplomatenauto's met 
afluisterapparatuur de gesprekken 
van vooraanstaande personalitei
ten te kapteren De Washington 
Post heeft de bevolking tot waak
zaamheid opgeroepen, en de ken
tekens van de Russische wagens 
gepubliceerd Kijk, kijk, daar staat 
er weer een I" 

En inderdaad de geparkeerde li
mousine draagt de cijfers van de 
Sovjetambassade en rijdt ijhng weg 
als men ons ziet naderen 

Over de levensduurte 
Belgisch attache: ,,/n Washing

ton zijn de huren onbetaalbaar 

100 000 fr per maand voor een vil
la IS normaal De inschrijven aan 
een universiteit kost 250 000 fr In 
de Harvard-University betaal je 
600 000 tot 800 000 fr Voor een 
bevalling in een kliniek moetje al 
gauw 180 000 fr neertellen Ver
plichte ziekte- en werkloosheids-
verzekenng zijn onbestaande, en
kele beschermde sektoren niet te 
na gesproken Als je ziek wordt of 
werkloos bent heb je pech gehad 

Anderzijds betaal je in Amerika 
weinig belastingen en wie wil wer
ken vindt werk " 

Nederlands marine-officier: 
,, In Norfolk bestaat de helft van de 
bevolking uit zwarten Als je in een 
blanke wijk wil wonen moetje een 
zware huishuur betalen Mijn 
prefab-bungalow kost 1 000$ per 
maand (42 000 fr) Zonder hulp 
van de Nederlandse ambassade 
zou ik dat met aankunnen " 

Over het 
openbaar vervoer 

Gids: ,,Je rijbewijs is je per
soonsbewijs Je hebt het overal no
dig, voor je telefoonaansluiting, 
voor je bankrekening, voor je huis
baas " 

,,En de mensen zonder auto ' " 
,,Die tellen hier met mee Zonder 

auto ben je in de VS een nul In Nor
folk bestaat er trouwens geen 
openbaar vervoer Oh ja, er rijdt wel 
ergens een bus, maar waar ̂  wan
neer ' Is er plaats in ' 

Over diplomatie 
Buitenlands diplomaat: ,,De 

Amerikanen zijn geen goede diplo
maten Door hun arrogante hou
ding stoten ze veel vrienden voor 
het hoofd " 

,,Met Bondskanselier Kohl wordt 
hier geen rekening gehouden het 
IS een zwakke figuur Door het 
heengaan van Helmut Schmidt 
heeft Europa zijn waardevolste 
woordvoerder in de VS verloren 
De man had hier zeer veel gezag, 
men luisterde naar hem " 

Over fotografie 
In het Pentagon vraag ik aan de 

Belgische Ambassadeur, de heer 
Dehennin „Mijnheer de Ambassa
deur, mag ik de heer Weinberger 
fotograferen''" 

,,Mijnheer van Ooteghem, U 
hebt hier in het Pentagon toch 
geen fototoestel bij'^" 

,,Jawel, mijnheer de Ambassa
deur I" 

,,Fotograferen in het Ministerie 
van Defensie is met toegelaten'" 

Na de vergadering met Caspar 
Weinberger schiet Johan Sauwens 
toch vlug een kiekje van uw ver
slaggever, staande achter hel 
spreekgestoelte van Weinberger 
en voor de Stars and Stripes 

Wat nooit een KGB-agent heeft 
klaargespeeld, daarin slaagde de 
VU een foto in het heiligdom van 
de Amerikaanse Landsverde
diging 

Over 
vaderlandsliefde 

,,Waarom werd je kadet bij de 
luchtmacht'?" 

Meisje van 21 jaar: Voor Ame
rika'" 

,,Wat denk je van Reagan'?" 
Studente van 22 jaar- Ik en 

veel van mijn leeftijdsgenoten zijn 
pro-Reagan Hij heeft ons weer 
moed en vertrouwen geschonken 
en hoop gegeven Hij heeft de eer 
van Amerika gered'" 

6 NOVEMBER 1986 



w& 
Over België en Nederland 

Taxichauffeur in Norfolk: ,,Where do you live ?" 

„1 live in Belgium." 

, , ? ? ? " 

„Do you know Belgium?" 

,,No, sir." 

„Brussels... Antwerp... Flanders...?" 

„Sorry, no!" 

Obericellner in Washington: „Waar woont U?" 

„Ik woon in België " 

„? ? ?" 

„Ken je België?" 

„No, sir." 

„Brussels - Antwerp?" 

„ ? ? ?" 

,,Kenje Bilzen?" 

„Sorry, no!" 

Nederlands marine-officier: „Mijn Amerikaanse vrouw stamt uit 
het Zuiden. De Amerikanen uit het Zuiden kennen Europa niet, laat 
staan België of Holland. Stel je voor, ze geloven niet eens aan de 
holocaust tijdens de jongste wereldoorlog. Ze zeggen dat we over
drijven. " 

EP neemt VU-rezolutie aan 

,,Wat vindt U van de nieuwe be
lastingwet?" 

Dame van 60 jaar: ,,Voor de la
ge inkomens is het een goede 
zaak. Ik zal meer moeten betalen. 
Maar veel Amerikanen zijn daartoe 
bereid... voor Amerika!" 

Over de banken 
Belgisch zakenman: ,,Het 

bankwezen is totaal verouderd. 
Een rekeninguittreksel krijg je vaak 
pas een maand na de betaling." 

„Klanten met een positieve reke
ning zijn hier slechte klanten. Goe
de klanten staan in het krijt en be
talen aan de bank tot 18 % intrest." 

Over het onderwijs 
Nederlands marine-officier: 

„Je kinderen worden pas in de 
school ingeschreven als je een 
vaste woonplaats hebt. Je mag je 
kinderen niet naar de school van je 
keuze sturen. Ze moeten school lo
pen in de public school van je wijk, 
tenzij je rijk bent en je een heel du
re privé-school kan betalen. 

Over de veiligheid 
Direkteur van ons hotel: „Als U 

naar Waterside gaat, verlaat het 
winkelcentrum niet. U bent te goed 
gekleed. In de zijstraten hangen de 
jonge werkloze zwarten rond. Ze 
zouden U overvallen en plunde
ren." 

Over de 
goede zeden 

Belgisch officier- „De Amerika
nen zijn er preuts en schijnheilig 
Als de peuters in hun blootje op het 
strand spelen worden de ouders 
bekeurd, de meest onschuldige 
films, zoals bv. De Vlasschaard 
worden gecensureerd. Maar als je 
extra betaalt kan je de ganse nacht 
sex zien op de kabel-TV." 

Over Aids 
Barman: ,,Aids maakt hier elke 

dag nieuwe slachtoffers. Is het de 
moderne pest?" 

Over de voeding 
Buitenlandse dame: „De 

meeste Amerikanen hebben over
gewicht. Hun voedingsgewoonten 
zijn de reden van hun zwaarlijvig
heid. Als ontbijt: gebakken aardap
pelen of noedels, spek met eieren, 

worsten en porridge, wit brood en 
jam. 

Overdag: stapels hamburgers, 
cheeseburgers, fishburgers, friet 
en ketchup, pudding en cakes. 

Bekijk die monsters daar, ze wre-
ten zich kapot!" 

Over oorlog 
en vrede 

Op het Pengaton geef ik uiting 
aan mijn grote vrees: ,,Kan een ac
cident zoals het neerschieten van 
de Koreaanse Boeing of een ver
dwaalde Russische raket geen ge
wapend konflikt uitlokken? De 
Russische en Amerikaanse piloten 
kunnen niet met elkaar praten, dat 
is toch levensgevaarlijk voor de 
vrede!" 

De medewerker van Weinber
ger: „Inderdaad, Senator, wij moe
ten daar iets aan doen en wij zul
len alles in het werk stellen om de 
hete draad, de telefoonlijn met 
Moskou te versterken om een oor
log bij vergissing te vermijden." 

Over de risiko's 
van het vliegen 

Onze Boeing 727 is dertig jaar 
oud. de luchtmacht heeft het twee
dehandse vliegtuig van Sabena af
gekocht. Tijdens de vlucht van 
Colorado-Springs naar Washing
ton is er een defekt aan de oliedruk-
pomp. Gelukkig kan de bemanning 
overschakelen naar de reser-
vepomp. 

Belgisch militair'.„'tls verdom
me altijd 't zelfde met dien vlieger. 
Bij elke vlucht breekt een ander on
derdeel. Onlangs miste hij de lan
dingsbaan te Moskou. Hij moest 
naar België terugvliegen met een 
Russisch co-piloot aan boord. Wat 
een blamage!" 

Ondanks het defekt landt ons 
vliegtuig, na een tankbeurt te Gan
der (Canada) veilig op Meisbroek. 

We hebben in de States acht da
gen lang de kille adem van de kou
de oorlog gevoeld. Maar, nu zijn we 
weer in het vrolijke, onbezorgde 
Happartland. 

Oswald Van Ooteghem 

(Slot) 

Sterrenkrijg torpedeert 
ontwapeningsdebat 

STRAATSBURG - De voorbije openbare vergadering 
van liet Europees Parlement werd gedomineerd door 
een boeiend debat omtrent wapenbetieersing en ont
wapening. Top van Reykjavii< zorgde er voor dat liet on
derwerp uiterst aktueel was. Daar waar de parle
mentsleden er niet in slaagden het voorliggende ver
slag van de Britse konservatief Vanneck goed te keuren 
stemden ze wel de ontwerp-rezoluties over de Top van 
Reykjavik. De ingediende Volksunie-rezolutie werd - tot 
velerlei verrassing - goedgekeurd. 

voor een verdere ontwapeningsdi
aloog. Ze zijn zelfs akkoord op een 
lager niveau de besprekingen ver
der te zetten." 

Totale afwezigheid 
van Europa 

De VU-resolutie legt de nadruk 
op de totale afwezigheid van Euro
pa. Europa speelde eens te meer 
de rol van de geïnteresseerde toe
schouwer. In hunontwerp-resolutie 
vragen Kuijpers en Vandemeule-
broucke de ministers van Buiten-

N A het mislukken van de Eu
ropese Defensiegemeen
schap in het begin van de 

vijftiger jaren werd het veiligheids
beleid bewust uit het Verdrag van 
Rome gehouden. Daar komt nu 
verandering in want het ontwerp 
van Verdrag van Europese Akte 
ruimt wel een belangrijke plaats in 
voor het vredes- en veligheidsbe-
leid. Het tweede rechtstreeks ver
kozen Europees Parlement antici
peerde deze ontwikkeling met de 
instelling van een sub-kommissie 
Veiligheid en Ontwapening in de 
schoot van de Politieke Kommis
sie. Daar worden sinds ruim twee 
en een halfjaar belangrijke versla
gen voorbereid die de komende 
maanden in de plenaire vergade
ring behandeld zullen worden. De 
voorbije zitting beet de Britse kon
servatief Vanneck de spits af met 
een algemeen verslag over Wa
penbeheersing en ontwapening en 
het belang daarvan voor de Euro
pese Gemeenschap. 

SDI: de Struikelblok 
ledereen was het erover eens 

dat de verslaggever een goede po
ging ondernam om een zo breed 
mogelijke basis te kreëren om een 
benadering van veiligheidspolitiek 
over de politieke groepen heen mo
gelijk te maken. 

Vanneck's tekst dateerde van 
voor Reykjavik én dat was een gro
te handikap. Erger was echter het 
totale ontbreken van het SDI-
koncept in de behandelde tekst. 
Reykjavik zelf bewees juist dat de 
hele wapenbeheersing- en ontwa-
peningsproblematiek zich voor het 
ogenblik toespitst op het SDI-
probleem. Heel wat sprekers dron
gen er dan ook op aan dat het Par
lement een houding zou bepalen 
m.b.t. het Amerikaanse sterren-
krijgprogramma. Oud-voorzitter 
Dankert stelde het duidelijk: ,,We 
zullen een oordeel moeten zien te 
vormen over welke technologische 
vooruitgang m het nukleaire tijd
perk wél en welke niet verantwoord 
is om de stabiliteit van de verhou-

Boven het Euro-parlement lonkte de schaduw van Reykjavik.. 

dingen tussen Oost en West te blij
ven garanderen. Bijna 40 jaar lang 
hebben we in de Oost-West
verhouding de keus gehad, niet 
zo'n leuke keus, maar desalniette
min de keus tussen stabiliteit en 
zelfmoord. Die keuze driegt door 
SDI, zoals die door president Rea
gan is geformuleerd, te worden ge
formuleerd tot een keuze tussen 
stabiliteit en zelfmoord. Dat is een 
buitengewoon gevaarlijke ontwik
keling!" 

Top van Reykjavik 
In het debat lichtte Jaak Vande-

meulebroucke de ontwerp resolu
tie toe die hijzelf en Willy Kuijpers 
namen de Europese Vrije Alliantie 
indienden. Hij onderstreepte dat 
Reykjavik voor velen een anti-
klimaks en eigenlijk een teleurstel
ling was. Uiteindelijk waren er toch 
drie konkrete punten van over
eenstemming: terugtrekking van 
middellange afstandsraketten uit 
Europa, beperking van de strategi
sche wapens en de start van de on
derhandelingen over de beperking 
van kernproeven en de verminde
ring van offensieve wapens. 

,.Positief was," aldus de VU-
woordvoerder, ,,dat Reykjavik ook 
pluspunten heeft. Beide grote mo
gendheden verklaarden immers 
dat Reykjavik de basis moet blijven 

ilEURO 

landse Zaken een memorandum 
op te stellen dat gericht is aan de 
twee grote mogendheden en waar
in de Europese visie over vredes-
en veiligheidsbeleid aan bod komt. 
In zo'n memorandum moet aange
drongen worden op de hervatting 
van de besprekingen te Geneve op 
basis van de resultaten van Reyk
javik maar zonder koppeling van de 
beide zaken. 

Tegelijkertijd wordt gevraagd dat 
Europa zelf initiatieven zou ontwik
kelen, ondermeer door recht
streekse kontakten met Oost-
Europa. Vandemeulebroucke be
sloot: „Meer handel, meer dialoog, 
meer wederzijdse kennis van el
kaar in plaats van wapenhandel. 
Europa moet het voorbeeld geven 
van ontspanning zonder blokken-
vorming. Dat is vredesopbouwen-
de dialoog ook van Noord naar 
Zuid". 

Spanning bij 
de eindstemming 

Op het verslag Vanneck waren 
meer als 80 amendementen inge
diend. Een drietal VU-amende-
menten werden aanvaard onder
meer datgene dat stelde dat Eure
ka met mag uitgroeien tot een mili
tair projekt. Ook de SDI-proble-
matiek werd via een reeks amende
menten in het verslag ingebracht. 
De rechterzijde in het Parlement be
titelde deze amendenng als onaan
vaardbaar. Het verslag werd dan 
ook met 149 stemmen tegen 140 bij 
13 onthoudingen verworpen. De ha
viken in het Parlement, de CVP'ers 
Marck en Croux voorop, hadden het 
gehaald. Geen eenstemmigheid 
dus in het EP over wapenbeheer
sing en ontwapening... Anders ver
ging het de resoluties inzake de Top 
van Reykjavik. Vier van de zeven re
soluties werden aangenomen waar
onder de VU-resolutie. 
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Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

Voor het eerst 
afzonderlijk verkozen 

Op 26 oktober II. werden in het officiële Duitse taal
gebied van België verkiezingen geheugen voorde ,,Rat 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft". Zoals men 
weet beschikt deze volksgemeenschap over geen Ge
west. Haar gebied is ingelijfd in het Waalse Gewest. 

De bevoegdheid van de Gemeenschapsraad is 
krachtens de grondwet beperkt tot kulturele en per
soonsgebonden aangelegenheden. 

TOT nu toe verliepen de ver
kiezingen voor deze Raad in 
de tijd gelijk mei de wet

gevende en provinciale, wat de 
aandacht en belangstelling ervoor 
verzwakte Toch deed zich van 
meetaf aan het merkwaardige ver
schijnsel voor dat heel wat kiezers 
hun stem aan een andere partij ga
ven voor de Raad dan voor het par
lement Vergelijkingen met de ver
kiezingen van 1985 — toen er geen 
Raadsverkiezingen gehouden wer
den — hebben dan ook weinig zin 

Onbedoeld 
voorbeeld 

Premier Martens — en met hem 
vele anderen — hebben zich luidop 
verheugd over het voorbeeld dat 
het op Wallonië en Vlaanderen 
vooruitlopende Duitse gebied zou 
geven door de leden van de Raad 
rechtstreeks te verkiezen De leden 
van de twee andere Raden worden 
immers met als zodanig verkozen 
Hun rechtstreekse verkiezing voor 
Kamer of Senaat brengt automa
tisch het lidmaatschap van hun 
respektieve Raad mee 

Graag willen wij de Duitse gang 
van zaken als een voorbeeld aan
zien Alleen IS hij nooit als zodanig 
bedoeld i De reden van hun zoge
naamd voorbeeldige doenwijze is 
eenvoudig dat het praktisch met 

mogelijk is, duitstalige parle
mentsleden een Raad te laten vor
men zelfs met instemming van de 
Walen en met veel geluk, kan men 
daar nooit aan meer dan een vijftal 
parlementsleden geraken 

Men was dus wel gedwongen, 
een praktischer regeling te beden
ken Daarzit voor 1986 mets voor
beeldigs en ook mets nieuws aan 
vast Het nieuwe aan de verkiezing 
van 26 oktober zit alleen in het feit 
dat ze voor het eerst los staat van 
die voor parlement en provincie
raden. 

De Inzet 
Vooraleer de uitslag van de ver

kiezingen mede te delen en te dui
den, lijkt het ons nuttig, na te gaan 
in welk teken de betrokken partijen 
hun kiescampagne geplaatst heb
ben Daarbij interesseert ons in dit 
blad bovenal in welke wate de pole-
tieke partijen laten gelden hebben 
dat ZIJ, binnen het Waalse Gewest, 
betrouwbare verdedigers zijn van 
de identiteit en de belangen der 
Duitse volksgroep 

De SEP heeft op volksnationaal 
vlak geen programma, zelfs geen 
programmapunt dat er een verwij
derd verband zou kunnen mee 
hebben Het is het bijhuis van de 
Waalse partij, die op linkse katolie-
ken mikt 

De SP, duitstalige filiaal van de 

PS, heeft evenmin enige volksna-
tionale belijdenis afgelegd Tenzij 
dit aan ons nochtans spiedend oog 
zou ontsnapt zijn 

De PFF, schatplichtig aan de 
PRL, IS nog slechter Zij prijst de 
meertaligheid van het Duitse ge
bied als een Chance aan Op 't 
eerste zicht lijkt dit juist, maar de 
toestanden die bedoeld worden 
zijn die welke de Vlaamse bewe
ging bij ons met zoveel moeite 
heeft kunnen ombuigen Op een 
andere plaats in haar programma 
verduidelijkt ze immers dat ze ,,de 
verdere stelsematige bevordering 
van de tweede taal op school" 
wenst 

Van ECOLO kon men met veel 
verwachten Van de Groenen kan 
men m 't algemeen zeggen dat zij 
voor alles wat nationaal is een blin
de vlek hebben, als het al geen al
lergie IS Het feit dat zij m Duits taal
gebied met het Franse uithangbord 
ecolo opkomen in plaats met de 
vanzelfsprekende naam Grunen 
wijst op ontstentenis van enige 
volksnationalerefleks Toch willen 
WIJ hen ten goede houden dat zij ij
veren voor de erkenning van in het 
buitenland verworven pedagogi
sche diploma's, in de hoop dat de
ze Volksduitsers met buitenland 
Duitsland bedoelen 

De CSP, volgeling van de PSC, 
blijft evenmin stilstaan bij volksna-
tionale problemen Het enige wat in 
deze richting wijst is de vermelding 
van gematigde autonomie als een 
van de drie kenmerken van hun 
programma Wat dit inhoudt wordt 
met verduidelijkt 

De enige partij die oog had voor 
de specifieke overlevingsproble-
matiek van de eigen volksgroep is 
de PDB Dit IS nomaal daarvoor 
werd ze opgericht maar ook zij 
heeft dit met echt in de verf gezet 

Over de kiescampagne nog dit 
Er was zeer weinig animo bij de 
mensen Op sommige meetings 

Gomt Hollandse plaatsnaam uit 

Tytsjerksteradiel... 
BURGUM - De gemeenteraad van het Friese 

Tytsjerksteradiel nam als eerste in Friesland het 
dappere besluit de Nederlandse namen van rich
tingswijzers en plaatsnaambordjes te verwijderen 

A L eerder bestempelden 
provincie en de ge
meente Boamsterhim 

üe Fnese naam tot enige offi 
ctête, maaf zij kwamen totnü 
toe helaas niet verder dan een 
papieren principe-uitspraak 

Tytsjerksteradiel is het eer 
ste schaap dat na bijna Voe-
rense diskussies de dam over
gaat Hierbij werd ais kompro-
mis besloten dat de Neder
landse naam in kleine letter
tjes tot 1992 onder de Friese 
wordt getolereerd Na die da

tum zullen de Hollandstalige 
namen tn onbruik raken om 
vervolgens in de vergetelheid 
te verdwijnen 

Weer Wiegel... 
De meeste oppositie tegen 

dergelijke maatregeien komt 
meestal van rechts Zo dreig
de de VVD de maatregel terug 
te draaien zodra de politieke 
samenstelling van de raad dat 
toelaat Hetgeen de reaktte 
uitlokte dat de liberalen het 

bedrijfsleven wel erg zwaar op 
de proef willen stellen met 
twee naamsveranderingen op 
rij Aardig detail is dat de eer
dere VVD-leider Hans Wiegel 
tegenwoordig Kommissaris 
der Koningin in Friesland en 
fervent tegenstander van het 
verfriezen van plaatsnamen, 
voortaan tn Gytsjerk woont in 
plaats van de Hollandse ver
bastering Giekerk Uiteraard 
zijn de plaatsnaambordjes 
maar een randonderdeel van 
de taalstrijd die in Friesland 
gevoerd wordt Maar wie be 
denkt dat het nog maar 15 jaar 
geleden is dat Friese studen
ten werden opgesloten voor 
het aanpassen van plaats
naamborden proeft de vooruit 
gang 

(OPF) 

Vakantiewoningen te huur 
in gans Europa 

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

Dokumentatie gratis op aanvraag 

Wij tussen 
volkeren en staten/59 

daagden met meer kiezers op dan 
er inrichters waren 

En een aantal Belgische buiten
landers hadden gemeend hun po
litiek gewicht in de schaal te moe
ten werpen voorop eerste-minister 
Martens, gevolgd door de Vlaam
se Gemeenschapsminister Kelch-
termans en diens Waalse dito Wa-
thelet 

ZIJ riepen 
sers op tot 
eenheid' 

Uitslag 

de aangehechte Duit-
(Belgische) nationale 

met vraagtekens 
De uitslag ziet er als 

CSP 
SP 
PFF 
PDB 
ECOLO 
SEP 

CSP 
SP 
PFF 
PDB 
ECOLO 
SEP 

CSP 
SP 
PFF 
PDB 
ECOLO 
SEP 

1978 
% stemmen 

41,38 
12,05 
16,51 
20,05 

-

1981 
% stemmen 

34,69 
11,42 
24,53 
29,36 

1986 
% stemmen 

37 
12,7 
18,8 
20,4 
6,4 
4,1 

volgt uit 

zetels 
11 
3 
4 
7 
-

" 
zetels 

9 
3 
6 
7 
-
" 

zetels 
10 
3 
5 
5 
1 
1 

Dat een groene partij haar intre
de doet m de Raad ligt m de lijn van 
de tijdsgeest Dat de afwezigheid 
van bekommernis om het Duitse 
karakter van de streek, de afhanke
lijkheid van de Waalse zusterpartij, 
tot zelfs het Franse uithangborg 
geen bezwaren zijn geweest om 
door te dringen, is een veeg teken 
voor het volksbewustzijn der waar
schijnlijk jongere kiezers 

Evenzo wijst de intrede van de 
SEP op de verwaalsmg der 

geesten, die van de taal volgt later 
Voor de verdediging van de Duitse 
volksaard zijn het statu quo van de 
socialisten (die wel m stemme
naantal vooruit gingen), het verlies 
van een liberale zetel en de winst 
van een voor de CSP, volstrekt on
belangrijk 

Alleen aan de aanhang van de 
nochtans brave PDB kunnen wij 
weten hoe het staat met de weer
baarheid van de Belgische Duit
sers Daar staat het duidelijk met 
goed mee 20,4 % is wel een stuk 
beter dan het percentage dat de 
VU haalt in Vlaanderen, maar is 9 
% en 2 zetels minder dan verleden 
keer En in 1985 (weliswaar voor 
het parlement) was het slechts 14 
% De PDB lijkt wel in een dalende 
lijn te zitten Hebben de kiezers de 
indruk dat, na het verwerven van 
hun schijn-autonomie, ze als Duit
sers in het Waalse Gewest veilig 
zitten en zich met belangrijker za
ken kunnen bezig houden"? Het is 
natuurlijk zo dat hun stoffelijke be
langen beter waargenomen wor
den door partijen die een lange arm 
hebben tot in Verviers, Luik en 
Brussel toe, dan door een tot hun 
gebied beperkte partij 

Of zijn ze ontmoedigd"? Geloven 
ze met meer m de mogelijkheid uit 
de Waalse omarming weg te 
komen'' 

Anderzijds valt het op dat het 
ginds voor parlementsverkiezin
gen doorlopend hoge percentage 
stemonthoudingen (20 %) tot de 
helft gezakt IS Dit schijnt te wijzen 
op belangstelling voor het eigen lot 
via eigen strukturen, in tegenstel
ling tot de afwijzing van het Belgi
sche politieke gebeuren 

Voor ons is het belangrijkste 
aspekt van deze verkiezingsuitslag 
de krimpende aanhang van de eni
ge zelfstandige volksbewuste par
tij en de afnemende felheid waar
mee deze optreedt 

Is het afhaken van kiezers dan 
oorzaak of gevolg'' 

Karel Jansegers 
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Boekenbeurs halfweg 

Vandaag is de Boekenbeurs halfweg en alhoewel het 
nog te vroeg is om besluiten te trekken mag toch reeds 
gezegd dat alles naar wens verloopt. Er daagt veel volk 
op en de verkopers doen gouden zaken. De Beurs heeft 
ook reeds haar incident verteerd en de krasse uitspra
ken die tijdens lezingen en diskussies ten beste wer
den gegeven. Voor wie langsloopt staan er nog enke
le boeiende trefpunten op het programma. 

TOT de meest gesmaakte bij
dragen behoorde beslist het 
gesprek met de Neder-

landsekritikus Wim Zaal die door 
Johan Anthierens ondervraagd 
werd over zijn satirische kroniek 
„Vlak bij Vlaanderen" (Uitg. Man-
teau). Zaal, wiens leraar geschie
denis een adept van Prof Geyl was, 
Is een Vlaanderenkenner. ,,Wat mij 
in Vlaanderen fascineert", zei Zaal, 
, ,is de gemoedswarmte, de zin voor 
eigenwaarde en traditie". Verder 
vindt Zaal dat de Vlaamse uitge
vers en schrijvers boven de Moer
dijk te weinig reklame maken en 
zich agressiever moeten aan
prijzen... 

Incident 
De Dag van de Lezer op 2 no

vember bleef wat de opkomst be
trof onder de verwachtingen, niet 
wat de inhoud aanging. Wie een 
samenvatting van de diskussies wil 
bekijken stemt op zondag 9 novem
ber om 16u.05af op BRT 1. 

Deining brak los toen de inrich
ters een standhouder de deur we
zen en de boekenbijlagen van De 
Standaard, Knack en De Morgen 
verboden. Alles had te maken met 
kortingen (van 20%) op boeken 
door Service Boekhandels ver
leend en advertenties die daarvoor 
in die kranten stonden afgedrukt. 

Het politiek 
geheim 

Tot de best verkochte boeken 
binnen en buiten de Beurs — men 
spreekt van 15.000! — behoort 
,,Geen winnaars in de Wetstraat" 
(Uitg. Davidsfonds). Rond hettema 
,,Het politiek geheim" wil de auteur 
joernalist Hugo De Ridder van ge
dachten wisselen met de politici 
Beysen, Willy Claes, Fr. Swaelen 
en Hugo Schiltz. 

Het gesprek gaat door op 11 no
vember om IOu.30 in de grote zaal 
van de Beurs. 

Koninklijke Akademie voor Taal en Letterkunde 

Honderdjarige moet 
uit de sciiaduw treden 

In de geschiedenis van de Vlaamse beweging zijn er 
een aantal instellingen en verenigingen die van uitzon
derlijkbelang waren en zijn. Nochtans blijven velen van 
hen voor het grote publiek onbekend en leiden een 
bestaan in de schaduw van de politieke en kulturele ak-
tualiteit, ver van het TV-scherm, ver van het grote en 
kleine nieuws. 

Zo'n instelling is de ,,Akademie" opgericht in 1886 
en pas sedert 1972 gekend onder de huidige naam 
,,Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal-en Let
terkunde". 

DEZE eeuweling»kende een 
lange en boeiende voorge
schiedenis. Reeds vanaf 

1834 zouden tientallen, jaren lang, 
in de Vlaamse Beweging eisen dat 
er, naar buitenlands voorbeeld een 
Vlaamse akademie zou komen om 
de taal en de letterkunde te bevor
deren. Dat debat werd gedurende 
jaren verhit, niet alleen door Belgi-
cisten en franskiljons maar ook 
door de verschillende opvattingen 
tussen Vlaamsgezinden-zélf. Zo 
weigerden de Westvlaamse parti-
kularisten Gezelle en De Bo toe te 
treden omdat ze de werking van die 
akademie als eenzijdig beschouw
den. Zij propageerden liever het 
Westvlaams. Die strekking heeft 
het gelukkig niet gehaald. 

Katoliek 
instrument? 

Vanaf 1886 ontwikkelde de aka
demie een stevige kern die de ver
spreiding van een Algemene,,be
schaaf de" Nederlandse Om
gangstaal in Vlaanderen bevor
derde. Zo heeft zij in belangrijke 
mate meegewerkt aan het onstaan 
van een Vlaams natiegevoel. Maar 
de meerderheid der leden verstond 
toendertijd de Vlaamse Natie als 
een ondergeschikt deel binnen de 
Belgische bevolking. Vlaams pro
pageren betekende België sterker 
maken tegenover eventuele bui
tenlandse aanvallers zoals Frank
rijk en Duitsland. Daarnaast bete

kende de bevordering van het 
Vlaams-Katolieke karaktervan het 
Noorden-van-Beiglë In de ogen van 
meerdere katolieke politici, een 
verzet tegen het liberalisme en het 
opkomende socialisme, de twee lo
ten van de vrijzinnigheid en de vri
je gedachte. 

Daarom beschouwden heel wat 
liberalen met veel achterdocht, de 
Akademie als een katoliek instru
ment. Die erfelijke belasting zou 
weliswaar verdwijnen omdat de le
den voldoende zin voor evenwicht 
konden opbrengen, zodat ook niet-
katolieke schrijvers en geleerden 
zich thuis konden voelen. 

Tijdens de eerste wereldoorlog 
onthield de Akademie zich van el
ke aktiviteit uit protest tegen de 
Duitse inval. In deze periode bleek 
evenwel hoe voor verschillende 
akademieleden het Vlaams natie-
gevoel voorrang verkreeg boven 
het Belgische staatsgevoel. De 
zeer aktieve en veelbelovende jon
ge taalkundige Willem de Vreese 
zou de stap naar het Aktivisme zet
ten. Hij was niet de enige. Deze 
mensen zouden na 1918 uit de 
Akademie gesloten worden. 

Andere instellingen zouden in de 
loop der volgende jaren een deel 
van de werkzaamheden van de 
Akademie overnemen zodat het 
geschiedkundig belang van de 
Akademie sterk verminderde. 

Toch zijn haar verdiensten riiet te 
onderschatten. De Akademie bete
kende een voorname stimulans 
achter de verspreiding en verbete
ring van het Nederlands, vooral bij 
het ondenwijzend personeel. Ze be
wees dat wetenschap kon bedre
ven worden in het Nederiands. Ze 
heeft lang moeten vechten om die 
gedachte ingang te doen vinden. 
Zelfs na W.O. II en niettegenstaan
de het Nederiands voorbeeld, ble
ven vele hooggeplaatsten daarvan 
niet overtuigd, zowel omwille van 
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De eeuweling was ook goed voor een 
postzegel, statig zoals de Akademie zelf 

en haar huis... 

Belgisch-politieke, als van weten
schappelijke redenen. Daarnaast 
is haar reeks, heX Nationaal Biogra
fisch Woordenboek een instrument 
dat iedereen die wil terugblikken in 
onze geschiedenis, ter hand moet 
nemen. Onze Vlaams-nationale 
ontvoogding ligt er vastgelegd in de 
levensbeschrijving van zovele 
Vlaamse voormannen op politiek, 
wetenschappelijk en kultureel 
gebied. 

Voorname 
taak 

Maar wat zal de toekomst bren
gen? De Akademie beschikt over 
waardevolle mensen, een rijke tra
ditie en zeker — alhoewel niet uit
gebreide — geldelijke middelen. 
Hij lijkt ons dat de Akademie nog al
tijd een voorname taak te vervullen 
heeft in de verspreiding van de de
finitieve kennis van het Neder
lands. Met de taalfilosofie staan we 
nog nergens in Vlaanderen. Ook 
de eigenlijke taalkultuur leeft er 
zwakjes. Onze schoolgaande 
jeugd staat wat dat betreft nog ver 
van een beheersing. Daarnaast 
moet overwogen worden of deze 
instelling geen rol kan spelen in het 
Europees-Nederlandse samenle
ven met onze taaigenoten in het 
Noorden en in Frans-Vlaanderen. 
En onze kultureel-maatschappe-
lijke verhouding tot de wereld ? Bin
nenkort draait een TV-satelliet rond 
moeder aarde met alle kommuni-
katiegevolgen vandien voor ons, 
nog niet ontwassen aan zovele bel
git udes... 

Er is stellig nog veel te doen voor 
de Akademie. Wellicht moet zee 
een wat meer openbaar leven gaan 
leiden, in plaats van schuw de pu
bliciteit te vermijden. Per slot van 
rekening bestaat de instelling bij de 
gratie van het Vlaamse volk. 

Willy Kuijpers 
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^ a i f dag 
tot dag 

Zaterdag 8 nov. 
De zaak Cicero, tilm 
C BRT1 - 18 10 
Merfina, serie 
~ BRT1 - 18 35 
De kleinste zwerver, serie 
C BRT1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 - 20 20 
Het beste van twee werelden, film 
C BRT1 - 22 00 
Rigoletto, om te lachen 
n BRT1 - 22 30 
Sport op zaterdag 
C BRT2 - 14 55 
Tennis, ECC-toernooi 
C BRT2 - 20 10 
Tennis, ECC-toernooi 
C Ned 1 - 17 41 
Abbott en Costello, film 
C Ned 1 - 20 20 
IVIountbatten, serie 
C Ned 1 - 21 20 
Inspekteur Dalgliesch, serie 
C Ned 1 - 23 20 
Terug in de tijd, film 
C Ned 2 - 1912 
Dit is Disney, strips 
C Ned 2 - 20 05 
Moord aan het meer, serie 
r Ned 2 - 20 50 
Zeskamp, prestaties 
C Ned 2 - 21 50 
Op zoek naar muziek in... Thorn 
C Ned 2 - 2315 
13 at dinner, film 

Zondag 9 nov. 
C BRT1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 14 15 
Luister met je ogen, info 
n BRT1 - 14 30 
Voor boer en tuinder, info 
D BRT1 - 15 15 
Oorlogsvrijwilligers, dok over WO I 
C BRT1 - 16 05 
Wie schrijft die blijft extra, debat 
D BRT1 - 17 00 
De paradijsvogels, serie 
C BRT1 - 18 20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
• BRT1 - 20 05 
Sportweekend 
n BRT1 - 20 35 
Adriaen Brouwer, serie 
G BRT 1 - 21 30 
Premiere-magazine, filminfo 
D BRT2 - 14 55 
Tennis, ECC-toernooi 
D Ned 1 - 16 25 
Dinges, kwis 
D Ned 1 - 18 00 
Op verhaal komen 
D Ned 1 - 19 05 
De Carsons, serie 
C Ned 1 - 19 50 
The Cosby show 
C Ned 1 - 20 15 
Nana in Koncert, Mouskouri 
C Ned 1 - 21 15 
Rondom tien, praatshow 
C Ned 1 - 22 00 
St. Elsewhere, serie 
C Ned 1 - 22 50 
Nieuwe variaties op een Edison, 
klassiek 

James Coburn is een van de vele sterren die kikker Kermit ontmoet op 
zijn tocht door Hollywood in ,,The Muppet Movie" 

(Dinsdag 11 nov. op BRT 1 om 14u.15) 

D Ned 2 - 12 45 
A. Rothenberger, operakoncert 
• Ned 2 - 2010 
Van Kooten & De Bie, satire 
n Ned 2 - 21 02 
Gouden bergen, over geld 
D Ned 2 - 21 47 
Spitting Image, satire 
D Ned 2 - 23 23 
Protest, toneel 

Maandag 10 nov. 
D BRT1 - 19 00 
lemandsland, toenstiscfi magazine 
• BRT 1 - 2010 
Mijn vriend Maupassant, serie 
D BRT1 - 21 15 
Mijn grote liefde heet muziek, Kazzen 
en Co en Brasero 7 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
n BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20 20 
Extra-time 
D BRT 2 - 21 40 
Vizier, film en video 
D Ned 1 - 14 30 
De zeewolf, film 
C Ned 1 - 15 55 
Webster, serie 
D Ned 1 - 20 28 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned 1 - 20 55 
Sonja op maandag 
D Ned 1 - 22 15 
Teder is de nacht, sene 
D Ned 2 - 19 27 
Inpakken en..., tips 
D Ned 2 - 20 00 
Vinger aan de pols, medische info 
• Ned 2 - 20 30 
Reis om de wereld in 80 vragen, kwis 
D Ned 2 - 21 35 
Opsporing verzocht 

Dinsdag 11 nov. 
D BRT1 - 14 30 
Muppet movie, film 
n BRT1 - 16 05 
Soldaten van de grote oorlog, dok 
D BRT1 - 18 10 
Dagboek van een klown, sene 
C BRT1 - 18 20 
Mik Mak Mon, sene 
C BRT1 - 18 40 
De Edison tweeling, sene 
C BRT1 - 19 05 
Encyclopedie, tekstverwerking 
D BRT1 - 20 25 
I.Q., kwis 

D BRT 1 - 21 00 
Een spel om 270 miljard dollar, de Eu
ropese Airbus 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2 - 19 25 
Oshin, serie 
n BRT2 - 20 25 
The Muppet show 
D BRT 2 - 20 50 
Argus, praatshow 
D BRT2 - 22 00 
Koninklijk museum voor kunst en ge
schiedenis, dok 
n Ned 1 - 14 30 
Shogun, serie 

• Ned 1 - 19 05 
Wordt vervolgd, strip 
D Ned 1 - 20 28 
Avro's wedden dat...?, show 
C Ned 1 - 22 55 
Het raadsel van de zandbank, sene 
C Ned 2 - 19 12 
Snuiters, serie 
D Ned 2 - 20 00 
Moordkuil, televisie ter diskussie 
• Ned 2 - 20 20 
Allemans-recht, over drugs 
D Ned. 2 - 21.00 
Panoramiek, info 
D Ned 2 - 21 30 
Een spel om $ 270 miljard, de lucht
vaart 

Woensdag 12 nov. 
D BRT1 - 18.30 
Magister Maesius, sene 
n BRT1 - 19 00 
Snow, kortfilm 
D BRT1 - 20 10 
Carte Blanche, show 
D BRT1 - 20 45 
Reis naar de Galapagos-eilanden, 
dok serie 
n BRT1 - 21 10 
De langste zomerro(c)k, show 
D BRT 1 - 21 50 
Het gerucht, kunstinfo 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
n BRT 2 - 19 25 
Oshin, serie 
C BRT2 - 20 20 
De postbode belt altijd twee keer, film 
D BRT 2 - 2 2 10 
Koncert, de eerste symfonie van Jef 
Van Hoof 
C Ned 1 - 14 55 
De grote meneer Kaktus-show 
C Ned 1 - 15 50 
De betoverde wouden, natuurdok 
C Ned 1 - 16 15 
Dynasty, serie 

D Ned 1 - 18 08 
Family Ties, serie 
C Ned 1 - 20 33 
Tineke, praatshow 
T: Ned 1 - 21 25 
Newhart, serie 
^ Ned 1 - 22 25 
Miami Vice, serie 
C Ned 2 - 20 00 
Wie, wat, waar en hoe laat?, kulture-
le info 
C Ned 2 - 20 20 
L'enfant et les sortileges, ballet 

Donderd. 13 nov. 
" BRT1 - 18 05 
De zeven van Blake, SF-sene 
L BRT1 - 18 55 
Kwizien, kooktip 
D BRT1 - 20 20 
Hoger lager, kaartspel 
C BRT 1 - 21 05 
Panorama, info 
C BRT1 - 22 00 
Hotel, sene 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20 20 
The Clement of crime, film 
n BRT2 - 22 00 
Labyrint, firmanent 
C Ned 1 - 15 30 
De laatste zeilvaarders, serie 
D Ned 1 - 16 00 
Daktari, sen 
D Ned 1 - 19 00 
De familie Robinson, serie 
C Ned 1 - 19 24 
Hallo Nederland, reportage 
D Ned 1 - 20 28 
Eurpese nat. parken, Zwitserland 
C Ned 1 - 21 10 
Sandi Patti, show 
D Ned. 1 - 22.40 
Vliegveiligheid, dok 
D Ned 2 - 19 12 
Los-vast TV, show 
D Ned 2 - 20 05 
De Frank en vrij show 
D Ned 2 - 21 05 
Murder, she wrote, serie 

Vrijdag 14 nov. 
D BRT1 - 18 10 
Dagboek van een klown, sene 
D BRT1 - 18 45 
Bingo!, hitparade 
D BRT1 - 20 15 
De postbode belt altijd twee keer, film 
n BRT1 - 22 15 
Premiere, filminfo 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
D BRT 2 - 20 25 
De koele krijger, nieuwe sene 
D BRT2 - 20 55 
Europese kuituren, nieuwe dok sene 
C Ned 1 - 14 30 
Sons and daughters, sene 
n Ned 1 - 16 00 
Blufshow, sport 
D Ned 1 - 16 45 
Pop formule, show 
n Ned 1 - 20 28 
Dossier Verhulst, serie 
n Ned 1 - 21 25 
De Tros TV show 
D Ned 1 - 22 50 
Wereldkampioensch. dansen 1986 
n Ned 2 - 19 12 
Prijs je rijk, kwis 
C Ned 2 - 20 05 
In de hoofdrol, praatshow 
G Ned 2 - 22 45 
Een spannend bestaan, serie 
G Ned 2 - 23 35 
Opdracht vervuld, film 

Zaterdag 8 nov. 
Five fingers 
Amerik spionagefilm van Mankie-

wicz uit 1952 met o a James Mason, 
Danielle Darrieux Een bediende op de 
Britse ambassade in Ankara stelt aan 
een Duits diplomaat voor hem tegen 
een fantastisch bedrag foto's te bezor
gen van een ultra-geheim projekt (BRT 
1, om 16u.) 

Zondag 9 nov. 
Les Fauves 
Bela en Berg vormen een stuntteam 

Bela krijgt er stilaan genoeg van en door 
een gebrek aan koncentratie komt zij bij 
haar „laatste" stunt om het leven Drie 
jaar later werkt Berg als nachtwaker 
Maar de broer van Bela wil zich wre
ken (RTL, om 20u.) 

IVIaandag 10 nov. 
De Zeewolf 
Amerik avonturenfilm uit 1941 Het 

mysterieuze schip ,,The Ghost" pikt 
twee vreemde drenkelingen op Aan 
boord heerst een ijzeren discipline en 
er breekt muiterij uit Samen met een 
kajuitjongen vlucht het tweetal met een 
roeiboot Enkele dagen later duikt ,,The 
Ghost" opnieuw op (Ned. 1, om 
14U.30) 

Dinsdag 11 nov. 
The Muppet Movie 
Na het sukses van ,,The Muppet 

Show" werd besloten een film te draai
en met de poppen Kermit de kikker 
doolt rustig door de Zuiderse moeras
sen en ontmoet er een verdwaalde 
Hollywood-agent die op zoek is naar 
nieuw talent (BRT 1, om 14u.15) 

Woensdag 12 nov. 
The Postman always rings twice 
Amenk film uit 1946 met o a Lana 

Turner en John Garfield Een jonge 
zwerver vindt een baantj m een snack
bar en wordt verliefd op de vrouw van 
zijn baas (TV2,om20u.20)(denieu-
we versie met Jack Nicholson en Jes
sica Lange wordt overmorgen uitge
zonden) 

Donderd. 13 nov. 
The Element of Crime 
Deense thnller uit 1984 Politie-

inspekteur Fisher keert terug naar Cairo 
nadat hij in Europa een onderzoek naar 
een moord heeft geleid (TV 2, om 
20U.20) 

Vrijdag 14 nov. 
Mission to Glory 

Amerik avonturenfilm uit 1979 Zo'n 
300 jaar geleden slaagden de Spanjaar
den erin om steeds grotere delen van 
Noord-Amerika onder hun invloeds
sfeer te brengen De Spaanse zende
ling Kino trekt richting Californie om 
Gods woord te verkondigen (Ned. 2, 
om 23U.35) 
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Neem nu het la

gere schoolklasje 
van mijn dochter. 
11 meisjes van ne
gen jaar, nog l<ln-
deren maar soms 
reeds een vleugje 
groot. Een beetje 
maar, goddank. De 

^ ^ ^ > « J tijd vliegt al te snel. 
^ ^ ^ f c ^ r M Aan het nieuwer-
^ ^ ^ ^ ^ ^ P wetse invulboek 
^ ^ ^ L ^ Mijn klasgenootjes 

^ ^ ^ ^ ^ hebben de geitjes 
I ^ ^ ^ hun diepste verlan-
^L • gens toever-
^ ^ ^ V trouwd. Het kan 

^ ^ ^ een grap lijken, 
maar de verhaaltjes 
zijn een radiosko

pie, de tast naar de ingewanden van 
deze rakettenjeugd. 

De uitvinder van het Invulboek zal 
het wel zo niet bedoeld hebben maar 
wie honderd klasjes naast mekaar zet 
weet plots veel meer dan evenveel 
onderzoekers samen weten. 

Voor Marjolein D. betekent Michael 
Jackson het einde. Lasagne en spag
hetti mag zij graag, maar vis: bah I 
Marjolein wil verpleegster-vroed
vrouw worden en zou wensen dat het 
altijd vakantie is! 

Knappe koppen... 
Karlien G. hoopt dat ze steeds 

goed kan rekenen en dat er nooit 
meer oorlog komt. Karlien lust geen 
mosselen, wel kip met rijst en curry. 

An B. vindt playback het prettigste 
tijdverdrijf en op TV ziet ze het liefst 
Knape Koppen. 

Rita T. weet nog niet wat ze gaat 
worden en kijkt graag naar Knappe 
Kopen. Haar tophit heet Love me just 
a little bit more... 

Marijke M. verkiest spelen met 
barbie-poppen en mopen tappen 
doet ze graag. Wat ze wil worden 
weet ze ook nog niet maar Sandra 
Kim ontmoeten is haar vurigste 
wens. 

Saskia B. zit het liefst op een ker-
mismolen en wil een prinses worden 
en als dat niet kan is kleuterleidster 
ook goed. Saskia lust helemaal geen 
bonen en vis ook niet. Haar hobby is 
baby-sitten en haar favoriete pop
groep is A Ha. 

Liesbeth N. vormt met haar 3 
broers en 1 zusje het grootste gezin 
van de klas. Ze wil dan ook ver
pleegster worden en altijd haar best 
doen op school. 

Carine D.L. is een meisje dat weet 
wat het wil, dat merk je aan haar ra
ke antwoorden. Carme wil gelukkig 
leven en een man hebben die veel 
poen verdient. Als beroep wil ze kin
deren bijeenhouden, van iemand 
anders. 

Joke B. lijkt het wijste meisje van 
de klas. Ze kijkt graag naar het TV-
joernaal en als het mag naar Panora
ma. Ze houdt van taal, handwerk en 
van naar schoolgaan. Joke speelt pi
ano en zou zo graag een hond of een 
katje vertroetelen. 

Karlien V.L. vindt van zichzelf dat 
ze bruinblondt haar heeft en dat cij-
ferrekenen moelijk is. Haar liefste 
wens IS een paard en de troetelbeer
tjes, maar van varkens moet ze niet 
weten. 

An D. houdt niet van ruzieën, wel 
van Mimi en gelukkig zijn... 

Zo zit het klasje van elf kinderen in 
mekaar. Eens heb ik me gewaagd het 
van over het lage speelplaatsmuurtje 
gade te slaan. De elf gezichtjes naar 
die ene volwassen gericht. (Boude-
wijn, Fabiola en de lijdende Kristus 
niet meegerekend). 

Ben ik onnodig angstig als ik me 
zorgen maak over wat wi| die mens
jes te bieden hebben? Ja, wat heb
ben wij te bieden? Een kruitvat, we
reld genaamd. Een TV-scherm vol 
bloed en tranen en clips boordevol 
gekamoefleerd geweld. Wat hebben 
wij te bieden ? Een wereldbeerput die 
overloopt van intrige, gekonkelf oes, 
bedrog, gehuilebalk, bombarie, ver
raad, winstbejag, omkoperij, 
fraude... 

Waarom kunnen wij niet zijn als 
Saskia D. die het meest van gebak
ken patatjes houdt en van een hond
je om er lang en gelukkig mee te kun
nen leven? • 

w& 13 
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Menen, voor een stuk werd er tijdens het dansende 
kongres de vergissing België geboren. Eeuwen voor
dien werd er voor haar muren de Ottemaanse opmars 
tot staan gebracht. Jarenlang was zij de walsende, kei
zerlijke hoofdstad. Nog in de eerste decennia van de
ze eeuw bloeiden er literatuur, muziek en op een heel 
eigenzinnige wijze de schilderkunst, terwijl Freud er 
voor het eerst in zielen en dromen groef. 

N OG altijd IS Wenen een 
hartveroverende stad 
v\/aar de luister van vroe

ger voortleeft. Er zijn natuurlijk altijd 
de Oper en de Philhamoniker, de 
Sangerknaben en de ijsrevue, 
maar 

Een van de zoetste exponenten 
van de Weense roem is de onver-
w^oestbare ,,Sacher Torte" Deze 
taart ,,Das bevorzugte Geschenk 
fur jede Gelegenheid" is een be
schermde eksklusiviteit van het Ho
tel Sachter met de bijhorende Sa-
cherstube (Philhamonikerstrasse 4) 
en de Sacher-Confiserie (Kartner 
Strasse 38) 

De Original Sachter Torte is met 
langer het voorrecht van enkele 
zeer begoeden, zij is een semi-
industrieel produkt geworden met 
een internationale distnbutie Een 
histonsche situering van dit kulinai-
re hoogstandje, mag dus wel Zij 
volgt hieronder, m door ons verkor
te vertaling, uit de pen van een 
rechtstreeks Sacher erfgenaam 
(geschreven in 1888) 

,,De Sacher Torte is een uitvin
ding van mijn vader, die nog steeds 
leeft HIJ vond ze uit toen hij nog 

leerling-kok was in dienst van de 
Metternichs, en 56 jaar geleden 
werd ZIJ aan Metternich voorgezet 
ZIJ genoot meteen algemene bijval 
en de oude prins Metternich was er 
vol lof over Sinds die tijd wordt zij 
nog steeds gemaakt in de oude, 
door mijn vader begonnen winkel 
ZIJ mag door geen enkele andere 
kok of pasteibakker nagemaakt 
worden, wat ligt in het feit dat zij da
gelijks opgediend wordt aan Zijne 
Majesteit en aan de jonge Kroon
prins en Prinses In Wenen en alle 
grote steden in alle provincies van 
het land staat de Sacher Torte als 
een hooggeprezen specialiteit op 
de kaart 

Vier personen werken in een spe
ciale keuken dag en nacht aan de 
produktie van de taarten, waarvan 
er dagelijks 200 tot 400 verkocht 
worden tegen prijzen die variëren 
van 1 tot 6 florijnen Zij worden ook 
verstuurd naar Parijs en Berlijn, 
zelfs naar landen overzee " Wie 
zich tot een bestelling (in lucht
vrachtverpakking) geroepen voelt, 
kan altijd terecht op het telefoon
nummer van het Hotel Wien, 
52 55 75 

(/M^, 
Tientallen juiste inzendingen. Het gedicht ,,Melo-

pee" opgedragen aan Gaston Burssens en geschre
ven door de onvolprezen Paul Van Ostaijen is blijkbaar 
heel erg gekend. 

Mevrouw Helen van Wijnsberge-Vanoeteren uit de 
P. Schroonsstraat86te 1830Machelen wint deze week 
de boeken. 

G EZIEN het blijvend sukses 
van dit wekelijkse spellet
je gaan we onhoudbaar 

door Aan U om te raden wie on
derstaande verzen schreef en wel
ke titel boven dit gedicht prijkt 

Ik ben niet, ik ben niet dan in uw 
aarde 
Toen gij schreeuwde en uw vel 
beefde 
Vatten mijn beenderen vuur 

( ) 

Toen uw vel schreeuwde vatten 
mijn beenderen vuur 
GIJ legde mij neder, nooit kan ik dit 
beeld herd rag en, 
Ik was de genode maar de doden
de gast 

En nu, later, mannelijk word ik u 
vreemd 
GIJ ziet mij naar u komen, gij denkt 
,,Hij IS 
De zomer, hij maakt mijn vlees en 
houdt 
De handen m mij wakker " 

Terwijl gij elke dag te sterven staat, 
met met mij 
Samen, ben ik met, ben ik met dan 
in wu aarde 
In mij vergaat uw leven wentelend, 
gij keert 
Niet naarmij terug, van u herstel ik 
met 

U hebt tijd tot maandagavond 17 
november om uw antwoord op de 
bus te doen WIJ, ,,Meespelen 
(150)", Barnkadenplein 12, 1000 
Brussel Veel sukses' 

/ter £>e tyj/sr^AK. 

'T IS H£ M ££NCe>t ! Mh 
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^nihouden 
De Antwerpse Zuidwijk, in de twintiger jaren een mon

daine stationsbuurt, is vooral na de 2de wereldoorlog 
sterk in de verloedering geraakt, al hield het statige Mu
seum voor Schone Kunsten de schone schijn hoog. het 
jongeste decennium werd de kurve weer in positieve zin 
omgebogen. Niet alleen werden vele huizen opgeknapt, 
er kwamen diverse kunstgalerijen, teatergezelschappen 
(en niet de minste) verwierven er speelruimte, het Mu
seum voor Moderne Kunst zal er onderdak vinden. 

ET Zuid IS niet langer meer 
alleen synoniem voor de 
Sinksenfoor op de ge

dempte zuiderdokken, maar heeft 
een blijkbaar bevoorrechte roeping 
in de metropool Die merkwaardige 
herwaardenng werd onlang, maar 
lang met definitief, bekroond met de 
opening van het Museum voor Fo
tografie (23 oktober) 

De genoegzaam bekend en 
beslist kritische fotograaf Filip Tas 
rangschikt ons nieuwe museum van 
meet af aan, in zijn aard, tussen de 
zes of zeven belangrijkste op we
reldniveau Het museum werd ont
wikkeld rond de kollektie van het 
,,Provinciaal Museum voor Fotogra
f ie" dat ontstond bij de gelegenheid 
van de tentoonstelling ,,125 Jaar 
Fotografie" in 1965 en dat onder
dak kreeg in het provinciale 
kasteeltje Sterckshof te Deurne Het 
huidige, veel ruimer opgevatte mu
seum IS ondergebracht aan de 
Waalse Kaai 47, in het in 1911 op
getrokken pakhuis ,,Vlaanderen" 

Dit gebouw, met een belangrijke 
bouwkundige en industrieel-
archeologische waarde, is een 

vroeg voorbeeld van (op de bakste
nen gevel na) van skeletbouw in be
ton met een lovenswaardig respekt 
voor zijn oorspronkelijke eigenheid 
werd de museale funktie in het kom-
pleks geïntegreerd, zodat zij een 
zeldzaam levensechte dynamiek 
verkrijgt 

Het museum omvat momenteel 4 
afdelingen Een permanente ten
toonstelling op een oppervlakte van 
1000 m2, die aan de hand van au-
tentieke dokumenten de geschiede
nis van de foto evokeert, van bij de 
camera obscura tot de huidige elek
tronische ontwikkelingen Twee ga
lerijen zijn voorbehouden aan tijde
lijke tentoonstellingen die zowel 
historisch, aktueel artistiek als ei
gentijds didaktisch gencht zullen 
zijn De zeer rijke biblioteek omvat 
zowel zeldzame 19deeeuwsepubli-
katies als de meest recente gespe
cialiseerde uitgaven, terwijl in de 
leeszaal een ruime keuze aan foto
grafische tijdschriften ter inzage ligt 
Voor dokumentatie en inlichtingen 
Museum voor Fotografie, Waalse 
Kaai 47, 2000 Antwerpen, 
03/216 22 11 
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Het verhaal van de Vlaams-nationale jeugdbeweging 

Oranjedassen 1944-1961 
Marijke van Hoorebeeck, die in 1984 tot licentiate in 

de Geschiedenis promoveerde met de vertialdeling: 
,,Het Algemeen Diets Jeugdverbond (ADJV)-Vlaams-
nationalistische jeugdbeweging (1944-1961) heeft haar 
studie bewerkt tot het boek ,,Oranjedassen 
1944-1961". 

Voor buitenstaanders is het werk een nuttige hand
leiding. Want voor wie niet vertrouwd is met de roeri
ge na-oorlogse geschiedenis van de Vlaamse bewe
ging, is het zeer moeilijk een inzicht te verwerven in de 
staande organisaties en groeperingen en de heersen
de ideologische stromingen te onderscheiden. 

T OT na het verschijnen van 
dit werk ontbrak elke syn
these m verband met de 

na-oorlogse jeugdbewegingen. 
Hier verrichtte de auteur pioniers
werk door het opzoeken van ar
chiefmateriaal en het interviewen 
vn de (nog) levende bronnen. 

Teloorgang 
en groei... 

Vooral dejongensbeweging van 
het ADJV werd belicht. De auteur 
betreurt dat zij tijd noch materiaal 
voldoende had om de meisjesbe
weging beter te bespreken. Dank 
zij Staf Vermeire, Erik Vervaecke, 
Jan Olsen en senator Guido Van In 
vond zij voldoende steun en inlich
tingen om een moeilijk werk te vol
tooien. 

In het boek wordt de zuivere 
historische achtergrond belicht, 
het tot stand komen, de konflikten 

en het teloorgaan en de groei naar 
een nieuwe jeugdbeweging, het 
huidige VNJ. Ook de ideologische 
grondslagen en de jeugdwerking 
als dusdanig worden belicht. 

Het Algemeen Katholiek Dietsch 
Studentenverbond (AKVS) tracht
te in 1937 onder de naam van 
Dietsch Jeugdverbond een a-
politieke Vlaamsgezinde jeugdbe
weging in leven te houden. In 1933 
ontstond hei Algemeen Vlaamsch 
Nationaal Jeugdverbond of AVN J 
dat bij het VNV aansloot. Tijdens 
de oorlog kwam een eenheids-
jeugdbeweging tot stand, het 
NSJV (Nationaal-socialistische 
jeugd Vlaanderen) dat zichzelf om
doopte tot DBV (Dietse Blauwvoet-
vendels) en DMS (Dietse Meisjes-
scharen). 

Na de repressie bleef geen enke
le eenheidsjeugdbeweging be
staan. In 1945 werd te Brussel de 
suksesvolle groep de Zilver-

meeuwtjes opgericht. De scouts
beweging stond voor het jeugdbe-
wegingsleven model en dat was 
voor het Antwerpse Sint-Arnouts-
vendel het geval De Gentenaar 
Staf Vermeire zou vlug een centra
le rol spelen en in het tijdschrift Vi
ve Ie Gueux! verspreidde hij zijn 
ideeën en werd een bindmiddel 
tussen de her en der ontstane klei
ne groepen jongeren die de Vlaam
se beweging weer nieuw leven 
wensten in te blazen. 

Naoorlog 
In 1947 ontstond het Jeugdver

bond der Lage Landen, als eerste 
na-oorlogse organisatie van 
Vlaamse jeugdbeweging. In 1949 
kwam het tot een krisis waarvan de 
Antwerpse groep van Wim de Roy 
de oorzaak was en de Gentse 
meisjesbeweging van Aleide An-
dries de aanleiding vormde. 

In 1949 bestonden twee over
koepelende verenigingen, ener
zijds het Jeugdverbond der Lage 
Landen en anderzijds het ADJV. In 
1951 kwam men weer tot eenheid 
onder de algemene naam ADJV 
(Algemeen diets Jeugdverbond). 

Tot zijn ontbinding in 1961 telde 
het ADJV ongeveer achthonderd 
officiële leden. Hoeveel aangeslo
tenen per jaar er waren, is moeilijk 
na te gaan. De schatting van de au
teur dat het er 130 leden per jaar 
waren, is een zuiver wiskundige 
benadering. De groepen waren 
over heel het Vlaamse land ver
spreid, met een aardrijkskundig 
zwaartepunt in Oost-Vlaanderen 
en relatief sterke groepen in Brus
sel en Antwerpen. Er waren meer 

Lees deze week in DE FOODIES REGEREN 
Foodies bekijken je met opgetrokken wenkbrauwen ah je hel 

M oord. .gastronoom" nog durft te gebruiken Zij bepalen m de 
eetH'ereld de trends 

DE TOP-200 VAN ONZE RESTAURANTS 
Restaurantgidsen zijn geen bijbels Volgens Herwig Van Ho\ e 
zit er zelfs iets kwalijk s m het k-n oteren van menselijkheid Wij 

{•ehrinkten ze toch om vergelijkendeen top-200 van de 
leslaiiranls m België samen te stellen 

MET MICHELIN AAN TAFEL 
Of de SC herprec hter op het schavotje Hoe gaan de Mic helin-
mspekteurs te weik bij het uitdelen van sterren ^ Een gesprek 

met direkteur Ra\ mond Cammaerls 

DUUR DRINKEN 
Wijnprijzen in restaurants :ijn, tot gioot \erdriet en eigernis 
\ande klanten, soms schrikwekkend hoog Op zoek dus naai 
een zaak waai op wijngebiedeen realistische politiek gevoeid 

woidt 

DEGODFATHER 
VAN DE BELGISCHE KEUKEN 

José Touineui noemt Julien Venneersch een van de 
allergrootstekeukenchefs MichelCoppens enEddie Van 

Maele spi eken met i eel eerbied over hem Wie is deze wijze 
man ' 

ANDERE BOEKETTEN 
Doe met bloemen eens H at ciiidei s dan ze zomaar in de eerste de 

beste vaas ploffen Ruikers als deel van hel interieur 

DIEPTEPUNT IN PARIJS 
Lul Bu\ ck k» am bedi iikt terug i an de prêt-a-poi lerslnm s \ ooi 
de volgende lente . .Een historisch dieptepunt' noemt ze het 

Braaf, i oorzichtig. een beet/e saai zelfs 

BILLIE HOLIDAY 
De dame die de blues zong. » erd een le\ ende legende Nog 

altijd wordt \ eel over haar gepublic eerd en w orden haai songs 
hei uitgegeven Wie »as Billie Holida\ -* 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

Blauwvoetvendels op de Verschaeve-hulde te Solbad-Hall, juli 1958. 

groepen in de stad dan op het plat
teland. De kinderen stamden 
meestal uit zogenaamd zwarte fa
milies, maar iemand als Guido Van 
In, die in West-Vlaanderen met Jan 
Olsen een rol speelde, kwam uit de 
KSA. Het ADJV was verdeeld in 
Blauwvoetvenddels en Meisjes-
scharen. Plaatselijk was er een vol
ledig gescheiden werking. Aan de 
top stond een stevig centraal trium
viraat. De verbondsleiding bestond 
uit één verbondsleider en twee ad-
junkten. Staf Vermeire bleef ver
bondsleider tot in 1958. Kamiel de 
Smet en Staf Verrept waren de 
twee mede-leiders. 

Ideologisch kwam de beweging 
ten zeerste onderde invloed van de 
na-oorlogse repressie en de daar
aan verbonden amnestie-
gedachte, waarvoor de jeugdbe
weging zich dan ook intzette. Heel-
Nederlands, en anti-Belgisch was 
de andere in één adem te noemen 
politieke drijfveer. Wel bleek dit 
eerder een kulturele verzichting, al
hoewel in een Waals-Vlaams-
federalisme ook geen heidi werd 
gezien. Het ADJV trachtte angst
vallig buiten de partijpolitiek te 
blijven. 

Joris Van Severen 
De invloed van Joris Van Seve

ren was duidelijk merkbaar. Nog in 
1957 kwam Guido Van In op voor 
de vorming van een elite en aristo-
kratle van de geest. Met het aristo-
kratische beginsel volgde het 
ADJV ook de sociale visie van Van 
Severen. De Vlaams-nationalis
tische jeugdbeweging verwierp op 
grond van haar solidaristische 
overtuiging elke standsindeling of 
klassestrijd. 

Evenals het nationalisme droeg 
de godsdienst bij tot de totale op
voeding van de leden. Die gods
dienst kon evengoed het Rooms-
katolicisme zijn als het protestan
tisme. In de opeenvolgende tijd
schriften ,,Het Pennoen", ,,De 
Vendeljongen" en ,,De Blauw-
voet" werden deze zienswijzen 
naar voren geschoven. De leden 
stonden dus in de Vlaamse bewe
ging, maar namen wel een kriti
sche houding aan. 

Verder speelde het verleden een 
grote rol: Rodenbach, Dosfel, Van 
der Hallen, Van Severen, de front
soldaten en Dietse heiligen waren 
de modellen voor de ideeën
vorming. 

Er werd deelgenomen aan IJzer
bedevaarten en Zangfeesten, aan 

deze laatste niet zonder protest, 
wanneer Belgische vlaggen ver
schenen... Feesten, blauwvoeta-
vonden en Rodenbachmale vere
nigden de leden. 

Nieuwe bladzijde 
In 1956 kwam het tot een twee

de zwaar konflikt, deze keer met 
het Gentse Arteveldevendel. Joris 
Sleurs, de toenmalige plaatselijke 
leider, trok er met een groot deel 
van de Gentse groep uit, nadat de 
verbondsleiding Rudy Sinia als 
nieuwe vendelleider had aan
gesteld. 

Van 1957 tot 1961 werkte het 
ADJV onder de naam Blauwvoet-
jeugdverbond, dit na de opslorping 
van de Katholieke Jeugdscharen 
Jong Vlaanderen van Berten de 
Bels. Met de ontbinding van de ver
bondsraad op 1 oktober 1961 hield 
het Blauwvoetjeugdverbond op te 
bestaan. 

Jaak De Meester was de laatste 
verbondsleider. Een nieuwe jeugd
beweging, het Vlaams Nationaal 
Jeugdverbond, knaagde steeds 
meer aan het ledenbestand. Ook 
de strakke houding inzake politiek 
en de uitdunning van het oude lei
derskader werden de beweging 
fataal. 

Het VNJ zou in 1961 met de 
Volksunie kontakt hebben gezocht. 
In deze jeugdbeweging kwam 
meer het Vlaams-nationalisme en 
niet zozeer het volksdietse ideaal 
centraal te staan. Stichter van het 
VNJ was Van Haerenborgh. In 
1963 riep oud-AVNJ-leider Hilaire 
Gravez de verantwoordelijken van 
de verschillende Vlaams-nationa
listische jeugdorganisaties samen, 
vooral het VNJ en het VBV (Ver
bond van Blauwvoetvendels). Met 
de inzet van pater Boucquillon 
werd de Blauwvoetfederatie 
gesticht. In 1965 traden hiertoe ook 
de Kempische Rodenbachbonden 
en de Dietse Meisjesbond Ik Dien 
en in 1966 het ADJV 

Er kon, zich baserend op het ver
leden, en met de blik naar de toe
komst, een nieuwe bladzijde wor
den geschreven. 

H. De Bleecker-Ingelaere 

— ,,1944-1961 Oranjedassen" door 
Marijke Van Hoorenbeeck. 1986. 
Uitg. De Nederlanden, Kruishofstraat 
16, 2020 Antwerpen. 
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VKi 
Vanaf 14 november in alle Vlaamse steden 

Het gezin 
Van Paemel verfilmd 

15 

In een regie van Paul Cammermans en naar een sce
nario van Hugo Claus kan men vanaf eind volgende 
week de jongste Vlaamse film,, Het gezin Van Paemel" 
gaan bekijken. 

H I ET drama van de totale afta
keling van het gezin Van 
Paemel speelt zich af in 

het Vlaanderen van rond de eeuw
wisseling De sociale revolutie is 
net begonnen en het volk komt in 
opstand tegen de feodale macht 
van de njken 

Recht in 
eigen handen 

Vader Van Paemel is boer op 
een hoeve van baron de Wilde Tij
dens een mondaine jachtpartij op 
het landgoed van de baron wordt 
de zachtaardige Désiré Van Pae
mel zwaar gekwetst en blijft invali
de Eduard, de oudste zoon, neemt 
aktief deel aan de stakingen in de 
stad en is lid van de socialistische 
arbeidersbeweging 

Tegen de zin van boer van Van 
Paemel heeft de oudste dochter, 
Cordule, een verhouding met de 
vrijbuiter-stroper Masco en wordt 
de jongste dochter, Romanie, ge
dwongen om als dienstmeid op het 
kasteel te werken, waar ze verleid 
wordt door Maurice, de zoon van 
de baron 

Wanneer ook Kamiel de hoeve 
verlaat omdat hij onder de wapens 
wordt geroepen gaat het, bij gebrek 
aan voldoende werkkrachten, 
steeds slechter op de boerderij en 
wordt de familie tenslotte uitgedre
ven doordat ze o a het pachtgeld 
met meer kunnen opbrengen. 

Romanie, zwanger van Maurice 
die verloofd is met een rijke relatie, 
verlaat het kasteel omdat ze de re
geling die men haar voorstelde 
heeft afgewezen Kamiel deser
teert uit het leger en wijkt uit naar 

Amerika, gevolgd door een in moei
lijkheden geraakte Eduard. 

Tijdens het huwelijksfeest van 
mijnheer Maurice zal de zachtaar
dige Désire uiteindelijk het recht in 
eigen handen nemen 

Trefpunt 
Dit vermoedelijk erg bekende to

neelstuk van Cyriel Buysse werd 
nu dus op de pellicule vastgelegd 
Behalve de reeds geciteerde ,,na
men" valt ook de galerij van Vlaam
se top-akteurs op die meespeelt 
Senne Rouffaer (vader Van Pae
mel), Ronny Waterschoot (Edu
ard), Jan Decleir (Masco), Jenny 
Tanghe(kokkin), e a ,,Alfa Films" 
fungeert andermaal als filmver-
deler 

VU-senator Guido Van In, voor
zitter van Trefpunt-Brugge, meent 
terecht dat deze ,,geboorte" met 
ongemerkt voorbij mag gaan Hijis 
erin geslaagd enkele akteurs naar 
Brugge te loodsen om aanwezig te 
zijn bij de premiere op vrijdag 14 
november in de zaal ,,Kennedy" 
Hedwig Dacquin, hoofdredakteur 
van he\,,Brugsch Handelsblad" en 
verwoed filmliefhebber, zal de film 
en de medewerkers voorstellen 

Kaarten voor deze première 
kosten 220 fr in voorverkoop en de 
avond zelf betaalt men 250 fr Aan 
de inkomkaarten is, als steuntje 
voor de Vlaamse boekenweek, een 
tombola verbonden De opbrengst 
gaat integraal naar de vzw Trefcen-
trum voor Mensen met Vragen, 
Hoefijzerlaan 20,8000 Brugge (al
waar ook kaarten kunnen verkre
gen worden) 

Aanbevolen! 

1 t/m 11 november 1986 
Alle dagen van 10 tot 18 u. 

BOUWCENTRUM 
J. Van Rijswijcklaan 191 - Antwerpen 

In alle erkende boekhandels: 

55^ BOEK IN 
VLAANDEREN 
± 400 biz. - 50 fr. 

POSTER PAUL VAN OSTAIJEN 
Gratis van 1 tot 11 nov. 

Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen - Antwerpen 

Ronny Waterschoot in de rol van de opstandige Eduard 

John Cordier wil komende generatie 

Aanzetten tot 
denken en handelen 

De kwaliteiten van John Cordier als manager staan 
buiten kijf. Hijzelf noemt zijn karrière ,,hiet sprookje van 
de self-made-Belg". Zijn opleiding is beperkt tot mar-
konist. Na enkele jaren gevaren te hebben raakte hij 
opnieuw aan wal als technikus. Uiteindelijk komt hij in 
Telindus terecht, wat hij op 38-jarige leeftijd helpt over
nemen. 

TELINDUS IS nu eén van de 
meest suksesvolle Vlaamse 
spitstecfinologiscfie onder

nemingen Dit suksesverhiaal 
poogt John Cordier nu over te doen 
als voorzitter van de voetbalploeg 
KV-Mecfielen (zie ,,WIJ" van don
derdag 30 okt I I ) 

Sprookje... 
De kwaliteiten van Jofin Cordier 

als auteur zijn ecfiter minder uit
gesproken Cordier verwoordt zijn 
sprookje m een boek dat eerder als 
een lang interview overkomt Zijn 
autobiografie wordt nauwelijks 
gestruktureerd over 143 paginas 
uitgesmeerd Enkel de kronologie 
biedt de lezer enig houvast om zich 

door de suksesbeschrijving te 
worstelen 

Inhoudelijk is de managements-
visie van John Cordier evenmin 
een hoogvlieger Zoals iedere be-
drijfsekonoom vindt hij bepaalde 
principes belangrijker dan andere, 
maar echte originele of knap beke
ken redeneringen vindt men m het 
boek met terug John Cordier heeft 
een eigentijdse visie op bedrijfsbe
leid die men kan samenvatten met 
enkele kernwoorden durf, klantge
richtheid, fleksibiliteit. Dergelij
ke principes kunnen op een inte
ressante manier naar voor ge
bracht worden, zoals dat m 
Excellente Ondernemingen van T 
Peters en R Waterman Jr ge
beurt Het zwakke punt van de ge-

dachtengang van Cordier is dan 
wel dat de motivering van zijn visie 
verwaarloosd wordt Sukses op 
zich IS geen voldoende maatstaf 
voor de gevolgde weg 

„Winners"... 
Zijn gedachtengang op maat

schappelijk vlak gaat eveneens 
door als eigentijds Ze is kort sa
men te vatten De maatschappij 
moet plaats ruimen voor de win
naars Diegenen die in deze maat
schappij minder sukses kennen — 
de rest — moeten rekening houden 
met de efficientienormen van de 
winners Sukses wordt verheven 
tot de norm bij uitstek 

De lezer van John Cordier is ge
tuige van een suksesverhaal Ho
pelijk schiet het boek te kort m het 
waarmaken van de m het voor
woord geformuleerde doelstelling, 
nl de komende generatie tot den
ken en handelen aanzetten 

F.A. 

— Managers In Vlaanderen: John 
Cordier. Over een nieuwe onderne
mingsstijl, Telindus en KV-Mechelen. 
Uitg. Elsevier. 450 fr. 
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Het medisch antwoord op kernwapens 

Artsen tegen oorlog 
,,lk zag een ononderbroken stoet van gekwetsten 

voorbijtrekken, als kalveren op stoot karren geladen. 
Sommigen sleepten een stukgeschoten lidmaat naast 
zich mee. Met 20.000 liggen ze in Leipzig. Sommige 
Fransen zelfs in openlucht, tussen de stervenden en 
de doden. Wie niet kan opstaan, blijft liggen tussen de 
uitwerpselen." 

IN het twaalfde Aktueel-deel van 
de Grammens-uitgaven stelt 
dr J De Loof de vraag of art

sen er, in geval van oorlog, van
daag beter voorstaan, dan de Leip-
ziger legerarts in 1813, zeven da
gen na het gevecht Dr De Loof 
stelt vast dat de legers in de \Vlde 
eeuw zelden meer dan 25 000 man 
telden Napoleon mobiliseerde tot 
een miljoen Fransen De Eerste 
Wereldoorlog bracht 63 miljoen 
soldaten in het gelid 

Goddelijke oorlog 
Inzake de trefkracht van de wa

pens wordt het groeicijfer nog 
mooier degoedendag, enkel goed 
voor individuele kontakten, wordt in 
augustus 1945 vervangen voor de 
A-bom Het dodencijfer is nave
nant Daarbij komt de verhouding 
tussen gedode burgers en militai
ren op z'n kop te staan voor WO-I 
was dat 15 tegenover 85 Tijdens 
het lokale konflikt van Vietnam, 
goed voor 1 miljoen doden (45 000 
VS-soldaten) stierven 85 burgers 
t o V 15 soldaten 

De Goddelijke Oorlog (J de 
Maistre) is demonisch geworden 
Hoe kunnen artsen, staande voor 
de huidige bewapening, hun eed 
als arts nakomen'' 

Van patiënten weten artsen wat 
menselijke beinvloedingstechnie-
ken zijn het nare van de andere 
wordt systematisch overdreven, 
het eigen nare valt tussen de plooi
en Artsen kunnen derhalve ook 
door het verfijne Waas van staatse 
manipulaite heenkijken Desinfor
matie leidt dan tot informatie Zo IS 
het een bekend feit dat de VSA-
propaganda vanaf de eerste 
USSR-kernbom, en niettegen
staande een aanzienlijke voor
sprong, angst heeft zitten zaaien 
Het USSR-wapenpotentieel werd 
overbelicht, de eigen slagkracht 
werd verdoezeld Het is ondermeer 
de geschiedenis van het defensie
ve Star H/ars-plan, dat zoveel we
gen opent op offensief gebruik 

Op 6 minuten 
Eens de NAVO-linies in Europa 

door vijandelijke legers doorbroken 
worden zal de NAVO nukleair ant
woorden Een beperkt antwoord is 

Inleiding tot 
geweldloosheid 

Maandag 10 november rond 20 
u. (aansluitend op de fakkeltocht 
voor vrede) heeft m het Vredes-
huis, Esplanadestraat 8 te Aalst 
een lezing plaats over,,Geweld
loze weerbaarheid". Pat Patfoort, 
anthropologe en doktor In de 
Menselijke biologie Is tralnster in 
geweldloze weerbaarheid. Zij is 
tevens de auteur van „Inleiding 
tot geweldloosheid". 

dan zinloos het biedt de mogelijk
heid terug te slaan Anderzijds 
moet de tegenpartij een nukleair 
antwoord voorkomen door een pre
ventief nukleair bombardemment 
op nukleaire bases, zoals Floren-
nes West-Europas IS sedert de in
stallatie van de Pershmgs meer 
dan ooit een schietschijf geworden 
De huidige tuigen zijn zo snel en 
doeltreffend, dat er zelfs bij loos 
alarm, geen is meer is voor kontro-
les en konferenties op zes minu
ten zijn ze ter bestemming' 

Burgers en artsen moeten dus 
leven met het beeld van een totale 
kernoorlog Welke situatie ontstaat 
er dan ' 

Miljoenen doden, vuurstormen, 

Dr Jef De Loof ,,Artsen hebben een antwoord op kernwapens 

de uitschakeling van kollektieve 
voorzieningen en kommunikatie-
middelen Wie met onmiddellijk 
dood IS, zoekt bescherming tegen 

bestraling Ziekenhuizen en ge-
neesmiddelenvoorraden zijn ook 
verwoest Artsen en verpleegkun
digen die nog leven, zoeken eve

neens naar beschutting Er IS geen 
medische hulp meer, geen wer
kend rampenplan We besparen de 
suggestieve beelden van dr De 
Loof, die verslagen uit Hirosjima en 
Nagasaki gebruikte, en de recen
te rapporten over de nukleaire 
winter 

Het antwoord 
Zijn besluit enkel de preventie 

van een kernoorlog en de bestrij
ding van atoomwapens is een me
disch antwoord Daarom ontstond 
in 1980 een internationale medi
sche vereniging tegen deze wa
pens In 1985 ontving zede A/oóe/-
prijs voor de vrede De Vlaamse af
deling telde toen reeds 1 600 
leden, de franstalige 350 (Je kan 
met met de Voer en de Vrede bezig 
zijni nvdr) 

Onlangs kreeg dr De Loof voor 
zijn thesis nog steun uit Rusland 
naar aanleiding van Tsjernobyl 
kwamen vooraanstaande artsen uit 
de USSR tot hetzelfde besluit Te
gen een kernoorlog is de medische 
wereld met opgewassen Dat heb
ben de 7 000 medici moeten erva
ren, die voor de rolgeraakte reak-
tor gemobiliseerd werden 

M. Cels-Decorte 

— Artsen tegen atoomwapens. J. De 
Loof. Uitg. Grammens, 1985,73 biz. 
295 fr. 

Mythe en werkelijkheid: 

130 jaar geleden 
werd Rodenbach geboren 

In de Vlaams-nationale geschiedenis zijn weinig 
figuren zo belast met ,Dichtung' als Albrecht Roden
bach. Nochtans is zijn ,simpele Wahrheit' op zichzelf 
al boeiend genoeg (,, Wahrheit en Dichtung" was de 
titel van Rodenbach's dagboek). 

Rodenbach werd geboren uit een welgestelde 
familie in het Westvlaamse Roeselare op 27 oktober 
1856. De wortels van deze stam lagen in het Rijn
land. Nogal wat van zijn voorouders hadden te doen 
gehad: met het Franse regime, met Napoleon en ook 
het Jonge België vond in 1830 een Rodenbach 
tussen de opstandelingenleiders. Feit is dat de 
Roeselaarse familie verfranst leefde maar wel de 
Westvlaamse streektaal beheerste. Wat zou ze an
ders met het huispersoneel gesproken hebben... 

WEST-VLAANDEREN rea
geerde op de nieuwe tijd 
-die voor de streek overi

gens vooral honger en armoede 
gebracht had- op een sterk afwe
rende manier Er werd heil ge
zocht in het voortzetten (en des
noods herstellen) van het tradito-
nalistische wereldbeeld en kul-
tuurpatroon uit de tijd voor de 
Franse revolutie 

Taalstrijd 
De Verlichtingsgedachten die 

om de vrijdenkerij tot gevolg 
hadden werden bestreden Op 
het ogenblik dat Rodenbach op
groeide werd die stroming sterk 
verbonden met een ultramon
taans katolicisme Per slot van 
rekening was het /cer/c-instituut 
het enige gezagswerk dat over

eind gebleven was Gans de toen
malige gedachtensfeer leidde tot 
een sterk monolistische onveran
derbare samenleving 

Dit tekende de Westvlaamse 
taalstrijd .Vlaams' werd als een 
soort ,barrière' aanvaard die het 
volk moest weghouden van de 
nieuwe, bedreigende gedachten, 
een soort Maginotlijn waarachter 
het oude, vertrouwde kultuurpa-
troon ongestoord kon ,voortbloei-
en' Sommige vooraanstaande 
flaminganten meenden zelfs dat 
daarom een Algemeen-Neder
landse kultuurtaal moest verwor
pen worden Per slot van reke
ning schuilden er in het protes
tantse Holland ook gevaren' Niet 
enkel het wuft-dekadente Frank
rijk vormde een bedreiging 
Daarom propageerden ze reso

luut het Westvlaams dat zich 
moest ontwikkelen tot de enige 
taal waarin het Westvlaamse ge
meenschapsleven zich zou af
spelen. 

Rodenbach's eerste verdienste 
IS dat hij zich geleidelijk aan los
maakte uit deze Westvlaamse 
getto-sfeer om aan te sluiten bij 
de-rest-van-Vlaanderen (Als dit 
met was gebeurd zouden we hem 
moeilijk kunnen gedenken als 
een der bouwers van de Vlaamse 
Natie) 

Toch was dat weggroeien maar 
gedeeltelijk Rodenbach zou er 
bv nooit helemaal m slagen om 
een Algemeen Verzorgd Neder
lands te spreken en te schrijven, 
dit tot ergernis van zijn vriend Pol 
de Mont 

Studentenleven 
De volgende grote verdienste 

van Rodenbach bestond erin dat 
hij de studentenbeweging heeft 
kunnen bezielen, zowel in het 
middelbaar onderwijs als aan de 
universiteit Ze organiseren zou
den anderen doen wiens naam 
ondertussen vrijwel vergeten zijn 
Die bezieling was met alleen een 
gevolg van zijn charismatische 
kwaliteiten als jeugdleider maar 
ook van de sfeer in het katolieke 
studentenmidden indertijd 

In die hoogtijdpenode van de 
Romantiek en de ultramontaanse 
bewondering voor de ,Miles 
Chnsti', de soldaat van God die 
zijn leven geeft voor Paus en 
Geloof, was een dichterlijke leider 
die geen konflikt schuwde met 

hogergeplaatsten een voor de 
hand liggend voorbeeld 

Een derde belangrijke verdien
ste IS geweest dat Rodenbach -
zonder het zelf te beseffen- een 
gangmaker werd van de zelfstan
dige oordeelsvorming van de ka-
tolieke leken De ware reden 
waarom de geestelijke overheid 
op het Klein-Seminarie van Roe
selare tegen Rodenbach en zijn 
kompanen zo hard optrad was 
veel minder de Vlaamse aktie dan 
hun zelfstandig optreden In de 
Vlaams-nationale geschiedschrij
ving dient deze achtergrond nog 
ontleed te worden De Vlaamse 
studentebeweging-in-wording 
bleek moeilijk te kontroleren en 
was dus in de katolieke gezagss
feer van die tijd ontoelaatbaar 
Rodenbach vormde immers een 
,ecole dans l'école' en dat kon 
met Dat dit konflikt zo hoog op
liep schuilt in de gezagssfeer van 
West-Vlaanderen waar de bis
schoppelijke overheid elk aspekt 
van het gemeenschapsleven en 
zeker de groeiende Vlaamse be
weging, wilde beheersen Roden
bach ontworstelde zich daaraan 

Rodenbach stierf jong -amper 
24 jaar- en dat bevorderde in met 
geringe mate het scheppen van 
een mythe Wat overbleef van dit 
dmamische leven was een grote 
bezieling die tot op de dag van 
heden velen kan wekken tot aktie 
voor onze natievorming 

Willy Kuijpers 
lid van het Europees Parlement 
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Belgisch bekervoetbal 

Limburg nog eens 
op het voorplan 

Vorig weekend werden de zestiende finales van de 
nationale bekerkompetitie afgewerkt. Volgens het 
k.o.-systeem. In één enkele match dus, desnoods 
met verlengingen en indien die niet volstonden 
moesten de strafschoppen maar beslissen. 

ET Limburgs voetbal 
greep de gelegenheid 
aan om nog eens op het 

voorplan te treden Waterschei 
won verrassend op Beerschot 
Met 1-2 en binnen de normale 
negentig minuten In soortgelijke 
omstandigheden kan Thor door
gaans een vuist maken. De klub 
beschikt over een rijk bekerverle
den dat zich uitstrekt tot in het 
Parijse Prinsenpark Vandaar de 
ongewone stimulansen... 

,,De kanaries" 
Sint-Truiden verging het min

der goed In het resultaat althans 
Want de ploeg van Staaien verza
melde voor de gelegenheid — 
Beveren kwam op bezoek — nog 
eens 9 000 toeschouwers rond 
zijn veld Een bewijs dat deze 
klub natuurlijk voorbestemd is om 
een ganse regio — het hageland 
— sportief te vertegenwoordigen 
Staaien teert immers op een taaie 
traditie Voor vijftien jaar beefden 
de allerbesten, en het opper
machtige Anderlecht nog het 
meest, wanneer de kanaries en 
hun geduchte twaalfde man — 
een opgezweept publiek dat de 
Luikse furie moeiteloos overtrof 
— de mouwen opstroopten Sint-
Truiden was toen een begrip, een 
belevenis en (voor de bezoe
kende ploeg) een kwelling Die 
bloeiperiode was gebaseerd op 
een uitzonderlijke generatie voet
ballers uit de eigen omgeving 
waarvan Leon Polleunis de onom
streden vaandeldrager was Te

gelijkertijd smeedde zich ook trai
ner Goethals een onvergelijkbare 
reputatie Limburg stond in vuur 
en vlam wanneer Smt-Truiden het 
kruim van ons voetbal (waar het 
toen eigenlijk zelf deel van uit
maakte) in eigen vesting — het 
woord IS niet te krachtig — op
wachtte. . 

Die gouden tijden werden zon
dag nog eens in hennnering ge
roepen door voorzitter Lambeets 
voor de mikro van de BRT-radio 
Lambeets sprak voelbaar met 
heimwee over de tijd van toen 
maar waarschuwde toch voor 
avonturen De man trok, naar ons 
gevoel tenminste nuchtere kon-
klusies Zijn diagnose zal op de 
lange termijn voor klubs van dat 
slag misschien wel de enig juiste 
blijken te zijn 

Toch hoop? 
WIJ citeren (met letterlijk na

tuurlijk) „ WIJ voeren een doorge
dreven jeugdbeleid We rekrute
ren beloftevolle knapen uit de 
omgeving en vertrouwen die dan 
toe aan onze beste opleiders En 
we oefenen geduld uit Nu lopen 
er al meerdere echte beloften in 
onze ploeg Jongens waarmee de 
supporters zich kunnen vereen
zelvigen Want ze komen uit de 
omgeving Het wordt nu de zaak 
deze groep bijeen te houden en te 
laten groeien De ploeg kan al
leen nog verbeteren Op die ma
nier hopen we opnieuw in de 
hoogste klasse te geraken Wij 
hebben het publiek daarvoor 

Ivlaar we willen niets forseren 
Onze klub is nog echt gezond 
Dat IS ook waardevol en een 
waarborg voor de aangesloten 
spelers " 

Eenvoudige, vanzelfsprekende 
waarheden debiteerde de voorzit
ter Maar waarheden die in deze 
tijd vol sportieve en financiële 
wanklanken nog eens mochten 
gehoord worden Niet alle klubs 
hoeven dus binnen de kortste 
keren failliet te gaan Niet alle 
klubleiders storten zich in avontu
ren waaraan ze in privé-verband 
met eens zouden durven denken 
Maar het deed wel goed eens een 
teken van (hoopvol) leven uit Sint-
Truiden op te vangen 

Flandrien 

Het grote St -Truiden van weleer met tweede van rechts geknield Lon 
Polleunis Waar is de tijd'^ 

Bernard weg, Roger terug... 

Gaan en...komen... 
Er is al vaak over geschreven en zelfs getreurd: 

Bernard Hinault trekt er, zo zegt hij tenminste, 
definitief een streep onder. 

Daarmee verliest het wielerpeloton dus één van 
zijn zeldzame overheersende figuren. 

OWEL wat aanleg als ka
rakter betreft heeft Hinault 
inderdaad zijn stempel ge

slagen op het post-Merckxiaanse 
tijdperk Hij was de sterkste ron-
denrijder van zijn generatie en hij 
won de klassieke eendagswed-
stnjden waarop hij zich echt toe
legde 

Verbetenheid 
Frankrijk koesterde de Bre

toen, met zijn gereserveerd wan
trouwen tegenover alles en ieder
een, aan het hart en stootte 
hem af wanneer dit goed uit
kwam Toen de jonge Fignon zich 
als een toekomstig kampioen 
meldde bijvoorbeeld Maar Hi
nault kwam met zijn zo karakteris
tieke verbetenheid van ver terug 
en dat heeft Fignon voorlopig 
nog met gedaan Hopelijk stelt de 
vlasblonde Parijzenaar zijn land-

Lend/ laat het afweten' 

Zeker niet het beste 

Vijfde ECC-tornooi 
In Antwerpen zijn ze er opnieuw aan begonnen. 

Voor de vijfde keer al. De tijd gaat snel. 
Het ECC werd voor de gelegenheid herdoopt in het 

European Community Championship. Daar ligt na
tuurlijk niemand van wakker maar de organisatoren 
moeten nu eenmaal jaarlijks wat nieuws kunnen 
vertellen... Vandaar. 

OVERIGENS zit de klad m 
het tornooi Of toch zo 
ongeveer Want gelijktij

dig wordt er m Stockholm georga
niseerd en daar zijn ATP-punten 
te winnen In Antwerpen nog 
steeds met Zogezegd omdat 
men anders wil zijn Het belet met 
dat het ECC officieel nog altijd 
wordt aangezien als een special 
event, een tornooi sur invitation 
In onze taal heet dat exhibitietor-
nooi en die omschrijving straalt 
weinig sportieve glans af 

Geen Becker! 
We weten met in welke mate 

een en ander invloed heeft op de 
tornooikeuze van de betere spe
lers maar vast staat dat slechts 
vier tennissers uit de top tien in 
het Sportpaleis aanwezig zijn 
Lendl en McEnroe, die normaliter 
de finale moeten spelen, Naah en 
Mecir Maar Lendl heeft inmid
dels al afgezegd Hij is aan rusten 
toe met het oog op belangrijker 
opdrachten 

In Stockholm daarentegen 
vindt met Wilander, Leconte, 
Pernfors, Jarryd, Edberg, Ny-
stroem, Mayotte, Kriek, uurren 
e a terug Becker blijft zowel 

ginds als hier afwezig Uit een en 
ander mag men afleiden dat het 
ECC zich ondanks de bijna 
schaamteloze televisiesteun 
sportief nog steeds met echt heeft 
kunnen vestigen Het blijft een 
groots opgezette fuif waarmee 
een publiek op uitnodiging even 
zoet wordt gemaakt maar waar
mee men geen sportmonumen-
ten rechtzet In afwachting zullen 
we deze week zeker met onon
derbroken naar het tweede BRT 
net kijken want ondanks de rots
vaste overtuiging van de betrok
ken programmamakers is er nog 
wel wat anders dan tennis op 
deze wereld 

genoten volgend jaar met teleur 
zoniet blijft de chauvinistische 
Fransen weinig over om gelukkig 
mee te zijn De gedoodverfde ten
nissterren Noah en Leconte 
schieten immers vaak tekort en 
de Franse nationale voetbalploeg 
heeft vermoedelijk ook haar beste 
tijd gehad 

Maar daar wilden we het met 
over hebben Wel over het gaan 
van Hinault en het komen van 
Roger De Vlaeminck Want de 
crack uit Eekio heeft op zijn beurt 
ondervonden hoe moeilijk stop
pen en terugkeren m de anonimi
teit wel IS Roger is het zoveelste 
voorbeeld van een gewezen top-
renner die het afscheid nemen 
met verteert Roger, die dure 
eden zwoer toen hij destijds de 
fiets aan de haak hing, wil nog 
even jong blijven (wat mag en kan 
natuurlijk) en zijn naam nog 
eens te gelde maken Wat hem 
evenmin kan kwalijk genomen 
worden wanneer men hoort hoe
veel men nog wil neertellen om 
Roger aan de startlijn te zien 

De moeite waard... 
Roger zal vermoedelijk ook met 

afgaan Het wereldje van de veld
rijders IS klem en de tenoren zijn 
zeldzaam Bovendien beschikt 
De Vlaeminck over ongewoon 
veel aanleg zodat hij wel altijd de 
moeite van het bekijken waard 
blijft Waarmee de vraag met be
antwoord IS of Roger zichzelf en 
de wielersport echt een dienst 
bewijst door zich opnieuw in kom
petitie te begeven Maar de ar
moede IS momenteel zo groot dat 
men rustig mag stellen dat een 
kinderhand ook deze keer gauw 
gevuld is 
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In de Antwerpse provincieraad 

Geen hakbijl-politiek 
Het begrotingsdebat in de provincieraad van Antwerpen wordt 

met de moed der volharding voortgezet. Bij de meerderheidspartij
en is de vermoeidheid duidelijlc merkbaar. Op sommige vergade
ringen was de meerderheid zelfs niet in aantal. De oppositie had 
obstruktie kunnen voeren door de zitting gewoonweg te verlaten 
zodat de raad niet geldig meer kon vergaderen. Oppositie om de 
oppositie heeft echter niet veel zin. 

Een gefundeerde kntiek op het te 
voeren beleid, brengt wel aarde aan 
de dijk De VU-fraktie nam uitgebreid 
deel aan de gevoerde diskussies 

Hoewel de eerste schooldag reeds 
enige tijd achter de rug is, blijft de 
onderwijsproblematiek in de aktuali-
teit 
Toekomstger icht 

In zijn tussenomst bij de bespreking 
van het hoofdstuk onderwijs ging Leo 
Luyten dieper in de op de basismaat-
regelen in het onderwijs Uitgangs
punt voor Zijn uiteenzetting was geen 
blinde hakbijl-politiek in het onderwjs 
maar een overwogen toekomstgerich
te aanpak tot kwalitatieve verbetering 
en dit volgens objektieve critena die 
gelden voor alle gewesten en netten 
Met dit voor ogen, pleitte Leo Luyten 
voor de federalisering van het onder
wijs waardoor Vlaanderen kan ge 
spaard blijven van onaanvaardbare 
besparingen en van het roekeloos 
wegsnoeien van onderwijsopdrach
ten 

Onderwijs is niet alleen een kwestie 
van politieke strukturen en centen 
Vandaar het pleidooi van Leo Luyten 
voor een verdere demokratisering van 
het onderwijs De kwalitatieve verbe
tering van het ondenwijs en de gelijke 
verdeling van de onderwijskansen 
voor alle sociale klassen zonder on
derscheid moet prionteit blijven m 
het onderwijs Uiteindelijk zullen gelij
ke onderwijskansen en een toekomst 
gericht onderwijsbeleid, opnieuw rust 
op de arbeidsmarkt tot stand bren
gen 

Welke Kaf ka raad? 
Bart Vandermoere vulde deze alge-

VU op BRT 1 
Het VNOS-programma van morgen 

vrijdag 7 november op BRT-1 bevat 
volgende onderwerpen 

— ,,Noodgebied Westhoek", een 
reportage n a v het Westhoektribu
naal te Vleteren met medewerking 
van o a Eurparlementslid Jaak Van-
demeulebroucke, senator Michel Ca-
poen, volksvertegenwoordiger Julien 
Desseyn en volkszanger Willem Ver-
mandere, 

— vanuit 's Gravenvoeren een ge
sprek tussen Voerenaars en VU-voor-
zitter Jaak Gabnels, 

— de nieuwsrubriek van Jan Van 
Dam 

Niet vergeten morgen 7 nov om 
19u 15 op BRT-1 

mene tussenkomst aan met enkele 
vragen over de nieuwe hersenkronkel 
,financierbare student" die door Da

niel Coens werd gelanceerd vlak voor 
de aanvang van het schooljaar 

De omschrijving van dit begrip werd 
weerom zo bureaukratisch geformu 
leerd dat geen enkele schooldirektie 
er kop of staart aan krijgt 

Voor de studenten schept dit begrip 
een komplete verwarring In sommige 
scholen kregen zij te horen dat zij, 
voorlopig, de lessen konden blijven 
volgen maar, tegelijkertijd, kregen zij 
het advies mee zich, voor alle zeker 
heid, m te schrijven bij de RVA 

De juiste interpretatie van het be
grip ,,financierbare student" en de 
toepassing ervan in het provinciaal 
onderwijs, kunnen wij U nog met be 
zorgen Zelfs de Bestendige Deputa
tie bleek totaal onvoorbereid en 
moest het antwoord op de vragen van 
Bart Vandermoere schuldig blijven 
Wellicht kan Coens bij Kafka te raden 
gaan 

KreativiteJt 
vraagt ondersteuning 

BIJ het hoofdstuk Jeugdvorming 
vroeg Koen Raets aandacht voor de 
kleinschalige spelanimatie of ook mo 
biele spelaninamtie genoemd Deze 
nieuwe vorm van spelanimatie speelt 
duidelijk in op een aantal behoeften 
die bij de kinderen leven Ervaringen 
wijzen uit dat deze animatievorm een 
antwoord biedt op de verschraling van 
het kinderspel en op de nadelen van 
een kind-onvriendelijke woonomge
ving Naar schatting spelen er in de 
Provincie Antwerpen ruim 6 000 kin
deren mee 

Koen Raets vroeg de Deputatie 
deze suksesvolle formule te onder
steunen maar tegelijkertijd waar
schuwde hij ervoor dat eventuele sub-
sidiereglementen de speelsheid en 
kreativiteit van deze initiatieven met 
mogen fnuiken De Bestendige Depu
tatie reageerde hierop positief 

Bart Vandermoere 
steelt de show 

De Antwerpse Dierentuin die er al
tijd zeer rustig bijligt, deed in de 
Provincieraad het nodige stof opwaai
en De monotone zittingen kregen er 
plots weer wat kleur en levendigheid 
bij 

Aanleiding was de tussenomst van 
Bart vandermoere aangaande de sub
sidies voor de Antwerpse Dierentuin 
Namens de VU-fraktie noemde hij het 

I optrekken van de subsidies met nau-

Dlerenpariement bijeen 
De stemming van de Provincieraad over de subsidies aan de Zoo zorgde in 

de dierentuin voor heel wat heibel onder de dieren 
Er ontstond een luidruchtig geschreeuw van kooi tot kooi waaraan bewakers 

noch bezoekers kop of staart kregen 
Om de dierenorde te herstellen werd het dierenparlement, onder het toezicht 

van enkele wijze raven bijeengeroepen 

Enkele blauwgeblakerde parkieten en een grote groep kameleons in het 
gezelschap van een schare leeuwen van Vlaamse of rode origine bespraken 
de toestand 

De Vlaamse leeuwen waren inmiddels aan de weet gekomen dat de 
Antwerpse topfiguren van de rode leeuwen en van de kameleons weigerde enig 
begrip op te brengen voor de financiële situatie van de dierengemeenschap De 
Vlaamse leeuwen brulden hun ongenoegen uit over dit onbegrip hierin 
bijgetippeld door de opgeschrikte parkieten 

De rode leeuwen voelden zich door hun leiders in de steek gelaten maar 
lieten hun weelderige staart hangen als blijk van onmacht De kameleons 
daarentegen namen zowat alle kleuren van de regenboog aan om de genomen 
beslissing mooi te praten om nadien, uitgekleurd en volgzaam, af te druipen 
naar hun kooi Enkele van hen stribbelden wel wat tegen maar de kameleon 
tucht deed hen gauw van gedacht veranderen 

De overige dieren besloten zich voor alle zekerheid aan te melden bij de 
Dierendienst voor Kooibemiddeling De kameleons gebruikten zoals steeds alle 
achterpoortjes om van hun top een overplaatsing te bekomen naar een rijke 
dierentuin m het buitenland 

Stil dierenverdrit 
K O M 

welijks 500 000 fr onverantwoord In
derdaad, dit bedrag is nauwelijks vol
doende om de normale kostenstijging 
te dekken Een magere troost voor het 
belangrijkste rekreatiecentrum van 
ons land dat jaarlijks 1,5 miljoen beta
lende bezoekers verwerkt Uit het ant
woord van de Deputatie werd onze 
fraktie mets wijzer 

De VU-fraktie nam daarom zelf het 
initiatief en vroeg bij de stemming 
over deze kwestie het bedrag op te 
trekken van 4 naar 5 miljoen De 
voorzitter stelde voor te stemmen 
over het bedrag van 4 miljoen Op 
vraag van de VU-fraktie werd naam
stemming gevraagd Het bedrag van 
4 miljoen werd meerderheid tegen 
minderheid aanvaard 

De VU-fraktieleiders, Joris Roets, 
legde zich nog met neer bij deze 
stemming en vroeg de stemming over 
het voorstel vn de VU-fraktie, namelijk 
5 miljoen Wie akkoord is met 4 mil
joen IS daarom met akkoord met 5 
miljoen subsidies voor de Zoo 

De Deputatie voelde duidelijk nat
tigheid en vroeg de schorsing van de 
zitting BIJ de CVP-SP-meerderheid 
zorgde al dit dierengeweld voor de 
nodige onenigheid Na wat zenuw
achtig over en weer geloop, waren de 
troepen blijkbaar onder kontrole en 
kan de raad overgaan tot de stem
ming over het voorstel van de Volks
unie 

De partijtucht haalde het op de 
redelijkheid Het voorstel van de VU 
fraktie werd verworpen De Zoo zal 
geleidelijk al reserves moeten ople
ven bij gebrek aan enig begrip vanwe
ge de overheidsinstanties 

Koenraad De Meulder 

Provinciale 
icaderdagen 

De laatste provinciale kaderdag 

Zondag 9 november 1986 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

„Park Rodenbach" 
Lange Brugstraat 5 

8800 Roeselare 

Hoe Parlc Rodenbach 
bereilcen? 

Komend langs de A17 de afslag „Kachtem" nemen en het 
Kanaal In de richting „Roeselare-Haven" volgen. 

Ook wie langs de andere Invalswegen komt volgt deze 
richting. 

In Roeselare zelf is er bewegwijzering naar het „Park 
Rodenbach". Op tal van plaatsen werden de gekende geel-
zwarte Volksuniepijlen aangebracht. 

Gezin van Paemel 
,,Trefpunt" organiseert op vrijdag 

14 november om 20u30 in zaal Ken
nedy, Zilverstraat te Brugge de voor
vertoning van de nieuwe Vlaamse film 
,,Het Gezin Van Paemel" 

Inkomkaarten in voorverkoop aan 
220 fr, tombolabiljet inbegrepen, (aan 
de kassa 250 fr) Kaarten te bestel
len bij Trefpunt, Hoefijzerlaan 20 
8000 Brugge (tel 050/33 35 65) of 
door overschrijving van het overeen
stemmend bedrag op rek nr 550-
3616400-39 van vzw Trefpunt te Brug
ge 

VU-fraktie in het verweer 

Vergevorderde piannen voor 
goifterrein in Brassciiaat... 

Er bestaan vergevorderde plannen voor een golfterrein in 
Brassciiaat. Twintig Kiektraen natuur- en landbouwgebied rond de 
„Boshoeve", het café aan de Miksebaan zouden daarvoor worden 
gebruikt. De gronden situeren zich tussen de IMiksebaan en de 
autosnelweg E l9 , nabij de BLOSO-plas. Dat heeft de VU-fraktie 
van Brasschaat vernomen 

Een Antwerpse firma voor Bouw- en 
Wegemswerken wil een golfterrein 
aanleggen in Brasschaat Het gaat 
om twintig hektaren grond die bij 
erfenis zijn verdeeld 10,8 ha staan op 
het Gewestplan van '79 ingekleurd 
als natuurgebied, 9,2 ha als land
bouwgebied Dat de plannen kon-
kreet zijn werd aan gemeenteraads
lid Peter Renard (VU) telefonisch be
vestigd Volgens de eigenaar IS er een 
aanvraag binnen bij de gemeentelijke 
technische dienst 

Gegronde vrees 

Hoe dan ook betekent het aanleg
gen van een golfterrein dat m de 
bosrijke omgeving verschillende hek
taren aan bomen zullen moeten wor
den gekapt Tevens moeten er refief-
wijzigingen komen, met alle gevolgen 
voor landschap en omgeving Vol
gens de plannen kan het nu bestaan
de cafe worden omgebouwd tot klub-
lokaal van een golfklub En gezien de 
slechte precedenten in het Vlaamse 
land, mag worden gevreesd dat met 
het mim-dekreet Akkermans in de 
hand, de bestaande houten kleine 
paviljoenen kunnen uitgebouwd wor
den tot volwaardige gebouwen 

Dit IS het meest pessismistische 
scenario dat voor dit mooie gebied, 
dat aansluit op het gemeentepark 
, De Mik en het gebied ,,De Inslag" 
van Waters en Bossen wordt ge
schetst Maar in een land met een 
bijna onbestaande ruimtelijke orde
ning doet men er goed aan met die 
realiteit rekening te houden De slech
te ervaringen met Brasschaatse dos
siers als Eikendael en Neervelden 
bevestigen dit enkel 

Geen behoefte 

De VU-fraktie verzet zich tegen die 
nieuwe aanval op het Brasschaatse 
groen Zij gelooft met in de golf van 
golfterreinen die Vlaanderen nu teis
tert Zogezegd worden door golfterrei
nen kandidaat-investeerders voor 
Vlaanderen aangetrokken in feite 
komt geen Japans of Amenkaans be-
dnjf zich omwille van het al dan met 
bestaan van golfterreinen in Vlaande
ren vestigen De golf-vloed is alleen 
een vals voorwendsel om landbouw-, 
park-, bos- en natuurgebied verder in 
te palmen Diegenen die eerder met 
aan de klaagmuur stonden toen het 
gewestplan gunstige bestemmingen 

voor hun gronden vastlegde, willen nu 
de gronden met minder winstgevende 
bestemmingen te gelde maken In 
Brasschaat is er geen behoefte aan 
een golfterrein In de onmiddellijke 
omgeving zijn er al terreinen in Kapel
len, 's Gravenwezel en Wommelgem 
In 's Gravenwezel kan men meepra
ten over de verschnkkelijke gevolgen 
voor de natuur van het golfterrein 
Rinkven 

De VU-fraktie heeft de zaak op de 
voet gevolgd en zal dit blijven doen 
BIJ het kabinet van minister Dewael is 
men met op de hoogte De adjunkt-
kabmetschef van minster Pede zegt 
geen officiële aanvraag te kennen 
Logisch want die moet bij de ge
meente worden ingediend Of daarom 
het dossier bij het kabinet Pede met 
gekend is, is een andere zaak 

De VU zal over het golfterrein in de 
gemeenteraad interpelleren In ieder 
geval ligt een belangrijke verantwoor
delijkheid bij het gemeentebestuur 
De VU-fraktie hoopt dat de andere 
Brasschaatse gemeenteraadsleden 
zich eveneens tegen deze vooral 
grondverspillende sport zal verzetten 
Het CVP-schepenkollege weze ge
waarschuwd en dient de bestemmin
gen op het gewestplan te respekte-
ren 

VU-kamerlid Andre De Beul is be
reid m het parlement vragen over een 
golfterrein in Brasschaat te stellen 

De VU-fraktie 
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Gemeenteraad van Antwerpen: 

Bergers-Cools: 
twee-nul 

VU-fraktieleider, Gerard Bergers was er in geslaagd de voltallige 
oppositie achter zich te scinaren en de raad in ekstrazitting bijeen 
te roepen. Reden was de wijze waarop de burgemeester nijdige 
beschuldigingen van profiteren met zitpenningen lanceerde in 
geheime zitting... en ze dan nog later herhaalde tegenover 
joernalisten I 

BIJ de aanvang van de zitting kon de 
burgemeester met nalaten gebrek 
aan fair-play aan Gerard te verwijten 
Toppunt uit de mond van een mand 
die duidelijk lijdt aan stress-verschijn
selen en zijn korzeligheid moet ver
bergen omdat zijn marketingmensen 
hem als gentleman verkopen Zelfs 
meerderheids-raadsleden beamen dit 
in de schemerige wandelgangen 

Die zelfde wandelgangen die ons 
toelaten door de gesloten deuren te 
kunnen genieten van burgemeesters-
gebrul als de pottenkijkers van pers 
en publiek weg zijn 

En de zitpenningen' Die worden 
door de oppositie deze keer doorge
speeld naar sociale werken 

Eurosong-borgstellingen 

In een eerste tussenkomst onder
vroeg Gerard Bergers de burgemees
ter en het ganse kollege over de 
borgstelling van 38 miljoen door de 
BRT gevraagd bij de Antwerpse kan
didatuur voor het Eurosongfestival 
Duidelijk een overschrijven van be
voegdheid door het kollege waarbij 
dan nog de vruchten van de investe
ring zouden gedeeld worden met 
Luiki De spraakwaterval van de bur
gemeester kon met verdoezelen dat 
er met over gesproken was in kom
missies en zittingen die tussen 5 en 
23 september doorgingen Wel een 
poging om te stellen dat enkel techni
sche akkomodatie, personeel en 
schouwburg aan de BRt werden aan
geboden In alle geval had de burge
meester er kunnen over spreken m de 
kommissie van Politie waar hij voor de 
galerij enkele beschouwingen ten 
beste had gegeven en zoals nu blijkt 
angstvallig gezwegen heeft over borg
stellingen 

Als onze fraktieleider geen BRT-
brief via de gekende gunstige wind 
had gekregen, had er weer eens nie
mand weet van gehad En hadden 
deze eigenmachtige beslissingen met 
voorbijgaan van de gemeentelijke 
spelregels onbekend gebleven i 

Stadskado van 3,6 miljoen 

Onze fraktie stemde een goede 
maand geleden tegen de uitgave van 
3,6 miljoen voor de verharding van de 
toegangsweg naar de ECC-koncessie 
op de Hooge Maey Terecht, bleek het 
toen de koncessieakte eindelijk te
voorschijn kwam Want in 't dossier 
was ze toen (toevallig') met opgeno
men Gerard Bergers las droogweg 
uit de akte voor ,,Alle werken die de 
Stad dient te verrichten uit oorzaak of 
als gevolg van de koncessie moeten 
door de vennootschap aan de Stad 
worden vergoed " En scherp vroeg hij 
dan ook of het onkunde, lichtzinnig
heid, vnendjespolitiek of korruptie is 
als hieraan voorbijgegaan wordt en 
deze weg dus met gemeenschaps
geld betaald wordt' 

Duidelijk verveelde schepenen 
draaiden rond de pot om te stellen dat 
dit het gevolg zou zijn van een nieuwe 
verplichting opgelegd aan de konces-
sionans en het dus met meer dan 
normaal zou zijn dat Allemaal uitleg 
om toch maar te verdoezelen dat hier 
een kado gegeven wordt onder het 
mom van verplichtingen voortvloei
end uit een betere kontrole op de 
stortingen' En ondertussen geeft de 
stad op voorhand de opbrengst van 
tien jaar koncessiegeld uit aan verhar
ding van een weg dienstig voor een 
privé-firma' 

Dirk Stappaerts voegde hier nog 
aan toe dat de akte van de koncessie 
dateerde van februari 1985 en dat 
toen reeds dit allemaal duidelijk was 

Deze weg stinkt minstens even 
hard als de Hooge Maey Want vonge 
zitting bleek reeds dat de verharding 
met nodig was voor de ene stads
dienst, wel voor de andere en nu is 't 
duidelijk dat de betaling ten onrechte 
met onze belastingsgelden gebeurt 

Speciale zitting met duidelijk een 
twee-nul eindscore voor Gerard Ber
gers Maar ook tegelijkertijd een tnes-
te vaststelling dat deze koalitie wel de 
burger meer belastingen doet beta
len, minder dienstverlening terug
geeft en ondertussen nog kados op 
kosten van diezelfde burger geeft En 
dat dit dan nog allemaal stoemelmgs 
in de beslotenheid van het kollege 
beslist wordt, maakt het nog erger' 

Hugo Hermans 

domus - ujoningen 
sleutelklaar! 

pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
D e n d e r m o n d s e Steenv»/eq 29 H a m m e Tei 052-47.88.09 

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwaUteft 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uw eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutel klare 
oplossing. 

BON VOOR INLICHTINGEN 
( OPSTUREN. A.U B ) 

NAAM : 
A D R E S : 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, tjeschnjving, pnjzen ) 

Rusthuis 
voor bejaarden 
D Mooie kamer beschikbaar in een 
privé-rusthuis Interessante voorwaar
den Voor meer inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem — Senator, 
Arm Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge Tel. 091/30 72 87 

n Te koop boeken en kursussen Ie 
kandidatuur Romaanse (UFSIA) — zo 
goed als nieuw (alle verplichte boeken 
en kursussen) Pnjs overeen te ko
men Tel 03/666 49 74 

D Jonge juf, sociaal assistente, met 
enige beroepservaring zoekt werk in 
de sociale sektor, bij voorkeur in het 
arrondissement Kortrijk Is bereid ook 
werk te aanvaarden buiten het arron
dissement Inlichtingen via het poli
tiek bureau van Volksvertegenwoordi
ger Franz Van Steenkiste, Zeger van 
Heulestraat 40 te 8710 Kortrijk-Heule 
tel 056/35 79 92 (tijdens de kantoor
uren) 

D Welke VI -nat eigenaar heeft een 
studio te huur in Gent, liefst omgeving 
Oude Houtlei, Coupure, Bijlokehof of 
Sint-Pietersstation, geen luxe, net en 
gerieflijk volstaan, keuken, één grote 
leef- en slaapkamer, gemeubeld of 
met Schrijf uw voonwaarden, ligging, 
adres, te l , bezoekdag aan D S Post
bus 15, 1730 Zelhk 

D 25j tweetaligejuffrouw met diplo
ma hoger secundair onderwijs (sekre-
tanaat talen), zoekt een betrekking in 
het Brusselse of ten westen van Brus
sel Voor ml zich wenden tot Senator-
Burgemeester Dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

ZO^K€RC]€ 

D 24-jange jonge dame, houder di
ploma industneel ingeqieur landbouw 
— optie tuinbouw zoekt een passende 
betrekking Zij beschikt over eigen 
wagen en is bereid van woonplaats te 
veranderen Voor nadere inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem — 
Senator, Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091/30 72 87 

D I9j meertalig ongehuwd meisje 
met diploma van Handel en Admini
stratie A2 (Mazarello instituut Groot-
Bijgaarden), zoekt een betrekking als 
bediende in het Brusselse of ten wes
ten van Brussel Heeft nog met ge
werkt, kan dus als stagiaire worden 
aangeworven Voor ml zich wenden 
tot senator-burgemeester Dr J Val
keniers, tel 02/569 16 04 

D Eduard Avermaete volgt avond 
school 1 e jaar Kok - Hotelschool Voor 
het weekeind wil hij ergens in het 
Antwerpse hulpje m keuken zijn 
Avermaete Eduard, Neereigen 64 te 
2060 Merksem 

D 21-jange jongeman, diploma in
dustneel ingenieur scheikunde, goe
de kennis van Frans, Engels en Duits, 
vrij van legerdienst, zoekt dringend 
een passende betrekking Voor inlich
tingen zich wenden O Van Oote
ghem - Senator, Arm Lonquestraat 
31, 9219 Gentbrugge Tel 
091/30 72 87 

Gevraagd 
r Zetwerk (zet-speed) voor iemand 
uit het Beverse — adres en telefoon te 
bekomen bij Nelly Maes, volksverte
genwoordiger, St Jansplem 15 2700 
Smt-Niklaas 

D 26-jarige jongeman, met diploma 
A6/A2 handel, dactylografie, goede 
kennis van Fr, Eng , goede noties 
van Duits Met speciale kennis en 4 
jaar ervanng als Tele-typist, zetter, 
zoekt een passende betrekking, liefst 
met vast kontrakt Voor inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem — 
Senator, Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge — 091/30 72 87 

n Dirk Devnendt, Louis Desmet-
straat 9, 9218 Gent, stelt zich ten 
dienste als elektrisch installateur voor 
alle binnenhuis-inrichtingen Lage 
prijs, vlotte plaatsing en gratis prijsbe-
stek Aanbeveling senator Paul Van 
Grembergen 

D 18-jarige juffrouw, diploma A6/A2 
— dactylo en steno(snelheid), kennis 
van boekhouden, informatica (basic) 
en handelscorrespondentie Kennis 
van Ned , Fr, Engels en goede noties 
van Duits Zoekt een passende be
trekking Voor inlichtingen zich wen
den O Van Ooteghem, senator. 
Arm Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge Tel 091/30 72 87 

D 19j ongehuwd meisje met 3j snit 
en naad, zoekt een betrekking als 
fabneksarbeidster (Is bereid band-
werk te doen) in de driehoek Brussel-
Ninove-Aalst Voor ml zich wenden 
tot Senator-Burgemeester Dr J Val
keniers, tel 02/569 16 04 

Na tal van zware ongevallen 

VU-Kontich wil verkeerskommissie 
Tijdens de afgelopen weken had

den op de centrale verkeersas Molen-
straat-Gemeenteplein-Mechelse 
Steenweg tientallen door de politie 
vastgestelde verkeersongevallen 
plaats Al dan met met stoffelijke 
schade en gekwetsten, aanrijdingen 
tegen geparkeerde wagens met daar
opvolgend vluchtmisdrijf, autospie
gels worden met de regelmaat van 
een klok van het koetswerk gereden 
de snelheid van een aantal automobi
listen IS helemaal met aangepast aan 
de omstandigheden Buurtbewoners 
en schoolkinderen, die zelfs met meer 
veilig zijn op het voetpad, zijn sche
ring en inslag 

De VU stelt vast dat een oplossing 
op korte termijn zich opdnngt In eer
ste instantie stelt de Volksunie daar
om voor opde as Mechelse Steenweg-
Gemeenteplem-Molenstraat de zoge

naamde ,,Zone-30"-regeling door te 
voeren Deze regeling moet de weg
beheerder m staat stellen de betref
fende straten om te vormen tot gebied 
waar de verblijfsfunktie belangrijker 
wordt geacht dan de verkeersfunktie 
en waar een lage rijsnelheid de veilig
heid en leefbaarheid moet garande
ren In de betreffende en omliggende 
straten zou mits een aanpassing van 
de huidige verkeersregeliing en het 
aanbrengen van gemetste bloembed
den de verkeerssnelheid drastisch 
kunnen verlaagd worden 

VU-voorzitter Erwin Brentjens ncht-
te daarenboven een dringende op
roep aan het kollege van burgemees
ter en schepenen, de politieke partij
en, rijkswacht en politie een Verkeers
kommissie m het leven te roepen die 
boven elke partijpolitiek heen en m 
het algemeen belang de verkeersmi-

serie in Kontich op korte termijn gron
dig zou aanpakken 

11 november 
te Antwerpen 

Samen bidden voor allen die stier
ven als slachtoffer van oorlog en ge
weld, en om vrede in ons, rondom ons 
en in heel de wereld kan op 11 novem
ber om lOu 30 in de katedraal van 
Antwerpen Dat vragen IJzerstich-
ting, Davidsfonds, VOS, VVVG, Ber-
ten Fermont-Herdenkingskomitee, 
Komitee ,Herman van den Reeck" 
en Vlaamse Volkskunstbeweging 

Celebrant mgr F Lambrechts 
Homilie door pater Jo Van Brabant 

sj 

ANTWERPEN 
NOVEMBER h 

7 WILRJJK: Derde Breugelavon<|, 
in zaal Valaarhof, m m v Zakdoeth-J 
Aanvang 20u Inkom 300 fr Inschf^ •-
ven bij Geert Verhelst (827 70 0 ^ . 
Org VNJ-Wilrijk 

8 LINT: Jaarlijks bal in zaaJ Cen
trum Org VU-Lint 

8 MOL: Veremgingenkwis in zaal 
Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 In
schrijven aldaar Asmvang 20u Org 
VUJO-Mol Vlaamse Kring 
8 HOEVENEN: 11e Herfstbal van 

de VU-afdeling Stabroek-Hoevenen-
Putte, m zaal Schuttershof, Kerk
straat Aanvang 20u 30 Muziek 
DJ Willy Inkom 100 fr 
8 MECHELEN: vu-bal inde nieu

we stadsfeestzaal, Botermarkt Aan
vang 21 u Orkest The Lords 

8 NIJLEN: Bal van de VU Zaal 
Nilania met de JML-band Deuren 
20u Inkom 60 fr 

8 KALMTHOUT: Volksumebal in 
parochiezaal het Centrum te Heide 
Aanvang 20u 30 Inkom 80 fr Disco-
bar ,,Radio Saturnus" 
10 HOVE: vu-Mosselsouper in de 
Blauvifvoethoeve, Moorstraat 3, Kon
tich om 19u Deuren om 18u30 In
kom 250 fr Als alternatief koude 
schotel Inl Nelly D'Haene-Bellens, 
Beekhoekstraat 51, Hove (tel 
455 63 12) 
10 MORTSEL: Amnestieavond met 
TAK-film Spreker Erwin Brentjens 
In ,,Gemeentelijk Ontspanningslokaal 
Mayerlei" Aanvang 20u 
10 KALMTHOUT: Stichtmgsverga-
denng FW-Kalmthout in ,,De Raaf" 
Withoeflei 1, Heide Om 19u30 Ie
dereen welkom Inl bij José Van Thil-
lo-Verbruggel 666 57 77 
12 KAPELLEN: „Als sterven een 
stukje leven wordt" Voordracht over 
stervensgebeleiding en het rouwpro
ces door mevr Minne Arts-Van Goe-
them Vergaderzaal POB om 20 uur 
Org FW-Kapellen 
15 EDEGEM: Kaartwedstnjd om 
14u in zaal Elzenhof met om I9u 30 
Grootse Kwisavond over Vlaanderen 
Org VU-Edegem 

15 WOMMELGEM: Dansavond van 
VU-Wommelgem in feestzaal ,Kei
zershof" Dasstraat 24 Aanvang 
20u 30 Muziek Frank Missoorten 
Inkom 50 fr 
15 MOL: Tweedehandsbeurs kle
ding, t)oeken, fonoplaten en speel
goed Malpertuus, Turnhoutsebaan 
15 Ook zondag 16/11 van 9 tot 18u 
Org VZW Malpertuus, VNJ-Mol en 
Vlaamse Knng 
15 ANTWERPEN: Geleid bezoek 
aan de tentoonstelling ,,Hoef af voor 
Jef Van Hoof" in het Archief en Mu
seum voor het Vlaamse CultuuMeven, 
Minderbroedersstr 24 Toelichting 
door Reinhilde Dehoux Samenkomst 
om 14u 45 aan de ingang Org 
Vlaamse Knng Berchem 

18 ANTWERPEN: VUJO-Groot-
Antwerpen organiseert een lezing 
door Dr Joseph Luns, gewezen Se-
kretaris-Generaal van de NAVO Aan
vang 19u30 in zaal R 001 van de 
UFSIA (Rodestraat 14) Inkom 100 fr 
Kaarten in voorverkoop bij VUJO, 
Liesstr 2 

19 KAPELLEN: Samen naar het 
,,Hollands Kaas Festival" in het Kultu-
reel Centrum ,,Hemelhoeve", Mikse-
baan 4, park Brasschaat Dia's, voor
lichting, demonstraties en degustatie 
gratis Bijeenkomst 19u 30 parking 
GB Aanvang 20u Org FVV-Kapel-
len, tel 664 88 19 

21 TURNHOUT: Een avond met 
Pro Vita over Abortus in De Schalmei 
om 20u30 Org Vlaamse Kring 
21 TONGERLO: Zuid-Afnka, in 
kleur- en klankfilm, begeleid door Ka-
rel Van den Bossche, ondervoorzitter 
Protea Om20u 30inKapellekeshoef 
Org Sint Maartenfonds Kempen 

21 BERCHEM: Kaas- en Wijnavond 
van VU-Berchem in het ,,Oucl-Kapel-
leke", Ferd Coosemansstr 127 
Gastspreker is Hugo Coveliers In 
schrijvingen aan 250 fr via sekreta-
naat, Apollostraat 73, tel 321 19 86 

23 MOL: Grotte zettersprijskamp 
met 10 000 fr prijzen Inschrijvingen 
vanaf 13u Malpertuus Turnhoutse
baan 15 Org vu-Mol 
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20 M^ 
Werd 40 jaar geleden gefusilleerd 

Marcel Engelen-herdenking 
te Leuven 

Op 23 november 1986 om 10u.30 wordt Marcel Engelen in de 
Dominikanerkapel van de Leuvense Ravenstraat met een eucha
ristieviering herdacht. Bob Maes, ere-senator, bracht tijdens de 
VU-Kaderdag te Tienen, met zij openingstoespraak, terecht een 
symbolische hulde aan deze vo> >e burgemeester, op 25 oktober 
1945 zo genadeloos gefusillee te Tienen. 

Marcel Engelen zou nu 83 jaar 
kunnen geweest zijn Hij werd gebo
ren te Tienen op 27 december 1903 
uit een Vlaams-kristelijk gezin Wie 
Tienen ook maar enigszins gekend 
heeft, weet dat er nergens in Vlaande
ren zo een autontaire fransiklons-
blauwe hand „regeerde" als m deze 
kleine provinciestad De dmastie van 
de suikerbarons I De laatsten waren 
Paul Cornacker en Robert Rolin-
Jaecqmyns Zij beheersten letterlijk 
alles via de suikerfabriek sport- en 
kultuurleven, de handel en groten
deels de kerk' Om m Tienen zijn 
knstelijk-Vlaamse overtuiging te ui
ten, moest men moed hebben En 
Marcel Engelen had die tegenover 
iedereen' Hij zou er letterlijk voor 
gedood worden, een man van nog 
geen 43 jaar oud 

,,lk ben daar allemaal diep 
gaan over nadenken..." 

Van mevrouw weduwe Engelen-
Bormans vernemen we hoe Marcel 
een rechlschapen, eenvoudig door
dacht en vastberaden man was Hij 
ging graag om met vrienden en wis
selde veel van gedachten Hij kon 
geschillen oplossen door geduld en 
beredenering In zijn bijzijn werd alles 
zacht wat hard was Bovendien was 
hij een erg belezen man 

Ter gelegenheid van de ,.Gram
mens Vrij"-betoging te Gent in 1938, 
kort na de dood van zijn moeder, 
stapte hij op met zijn latere vrouw 

,,Het was eigenlijk de gelegenheid, 
die Marcel zocht om mij te vragen of ik 
zijn vrouw wilde worden en of hij mij 
mocht voorstellen aan zijn vrienden 
Ik heb er geen sekonde over geaar
zeld om mijn jawoord te geven" -
,,0p mijn vraag waarom hij VNV'er 
geworden was, antwoordde hij Na de 
eerste wereldoorlog heb ik als knaap 
meegemaakt hoe de Blauwen een 
stoet organiseerden in Tienen met 
notaris Jansen op kop en met daarbij 
enkele werklieden uit de Suikerfa
briek Bij de mensen die een zoon of 
familielid aktivist in de familie hadden, 
werd alles kort en klem geslagen en 
die mensen werden doodgeverfd Ik 
heb gezien hoe hatelijk ze waren 
tegenover de Vlamingen Ik ben over 
dit alles diep gaan nadenken, heb de 
evolutie meegemaakt en zo " 

In hun huwelijk waren beiden zeer 
gelukkig gedurende de 5 jaar die zij 
mochten samenzijn Zij vulden me
kaar voortreffelijk aan Ze deelden 
dezelfde gedachten Ze werden geze
gend met vier blijde verwachtingen, 
waarvan helaas maar twee kindjes 
het levenslicht zagen Marcel Enge
len heeft de moed gehad om in die 
zeer moeilijke oorlogspenode Tienen 
te besturen Met de afschuwelijke 
moorden, begaan in Tienen, in Leu
ven en in het Hageland had Marcel 
helemaal mets te maken Alhoewel ze 
dit alles mede in zijn schoenen wilden 
schuiven I Marcel's laatste stil woord 
was met zoals sommigen er wilden 
van maken ,,hij bekende schuld", 
neen, maar wel een vraag naar een 
kruiske' 

„Proces Leuven" 

Na het doodschieten die bewuste 
morgen, liet de aalmoezenier die hem 
begeleidde naar het peleton. Marcel's 
vrouw bij hem komen om haar te 
verzekeren van de onschuld en hij 
voegde er aan toe dat de Rijkswach
ter die het genadeschot gaf, hem 
persoonlijk toevertrouwd had dat hij 
nog liever zijn rechterarm zou verhe
zen dan nog zo'n mens dood te schie
ten 

Ook mevrouw Engelen-Bormans 
was aangehouden en dan nog in een 

beroerde toestand tengevolge van 
een miskraam Vijftien maanden lang 
lieten ze haar ,,zitten" zonder een 
antwoord op haar vraag om voor de 
auditeur te ,,mogen verschijnen" Er 
zat trouwens geen enkele klacht in 
dat dossier tot grote schaamte van de 
auditeur Eindelijk mocht zi) vrij onder 
strenge voorwaarden Vooraleer Mar
cel te mogen bezoeken moest zij nog 
een tijd wachten Bij dat eerste be
zoek vertelde Marcel haar dat ze ,,al
les" op hem wilden afwentelen Bij 
het ,,Proces Leuven" werd Marcel 
opzettelijk zo ingekaderd dat hij zo 
schuldig mogelijk kon worden voorge
steld De sfeer tijdens de rechtspraak 
lijkt nu ondenkbaar Werklieden van 
de Suikerfabnek werden opgetrom
meld, het loon en het reiskaartje door
betaald Marcel Engelen werd belet 
op zekere beschuldigingen te ant
woorden enz enz Kortom het ge
heel was niet het proces van de ,,Bur 
gemeester van Tienen" maar het pro
ces van zijn politieke, blauwe tegen
strevers 

Op zondag 23 november 
e.k. gedenken wij IViarcel 
Engelen, gefusiljeerd 40 j . 
geleden, in een Eucharis
tieviering om 10U.30 bij e. 
paters Dominikanen, Ra
venstraat 112 te Leuven. 
Vanwecje zi|n echtgenote Henriet-
te en zijn zus Suzanne. 

Vele vrouwen kwamen emotioneel 
tegen hem getuigen Maar anderen 
verklaarden dat zij helemaal geen 
hinder ondervonden hadden van zijn 
beleid als burgemeester Zij wisten 
van-horen-vertellen dat hij Duitsgezin 
zou zijni Het staat vast dat hij dat 
zeker met was leder impenalisme 
wees hij af En opdie wankele basis 
heeft het bestel Marcel vermoord' 

Het Afscheid 

,,Die nacht heb ik van Marcel af
scheid genomen tussen twee cipiers, 
die ons moesten beletten een laatste 
intiem gesprek te voeren Het duurde 
maar enkele minuten Daarna ben ik 
bij prof Van de Weyer gaan bellen 
Zijn zoon was advokaat en deze ver
zekerde mij dat het vonnis met kon 

voltrokken worden omdat het dossier 
met volledig onderzocht was Ik was 
gaan hulp vragen met een aanbeve
ling van pater Claeys Bouart S J 
Rond middernacht werden wij samen 
met mgr Van Waeyenbergh ontvan 
gen door de toenmalige minister van 
Justitie, de heer Lilar De advokaat en 
ikzelf deden onze uitleg Minister Lilar 
nam pen en papier en begon te schrij
ven Toen werd er geklopt op de deur 
en een man kwam binnen Later ver
nam ik dat dit de Kabinetschef was 
Hij fluisterde de heer Lilar iets in het 
oor Deze liet pen en papier liggen en 
de zaak was beslecht Ook monsei
gneur heeft met zoveel aangedrongen 
tot mijn grote verwondering 

Slotsom er was weinig hoop 
Zo stond ik op straat met twee 

kleine kindjes en met al de gevolgen 
vandien Wij hebben veel geleden 
Velen hebben ,,heel veel" op de 
schouders van Marcel gelegd Er zou 
tenslotte maar een zondebok zijn Dat 
was de pronostiek en ze kregen nog 
wel gelijk ook " 

Willy Kuipers, 
lid Europees Parlement 

Wacht niet tot het dringend 
wordt om aan rijlessen te 
gaan denken! Begin op tijd 
en neem uw tijd. 

Rijschool 
Ford. 

VERBIEST 
MOLENBEEK: 
Leopold ll-laan 194 
(waar viadukt van Koekelberg 
was) 
ANDERLECHT: 
Bergense steenweg 797 
•(aan kruispunt Veeweidestraat) 
TeL 426.85.94 

Afzonderlijk teorie, afzonderlijk 
praktijk of beide na elkaar. 

Berichten uit Halle-Vilvoorde 
Het arr. bestuur van Volksunie arr. Halle-Vilvoorde heeft een 

eerste reeks kantonnale vergaderingen gepland (voor die kantons 
die alleen afdelingen van het arr. Halle-Vilvoorde omvatten). 
Hierna daarvan data met vermelding van de nieuwe samenstelling 
van de (kies)kantons: 

de deelgemeente Schepdaal van de 
gemeente Dilbeek 

Afdelingen Lennik (Bever, Gal
maarden, Heme), Gooik, Roosdaal en 
Schepdaal 

Meise dinsdag 18 november om 
20u m kafee ,,Sint-Maarten" aan het 
gemeenteplein te Wolvertem 

De gemeenten Meise, Grimbergen, 
Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en 
Wemmei 

Afdelingen Meise, Grimbergen, 
Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en 
Wemmei 

Vilvoorde donderdag 13 november 
om 20u in kafee ,,Goovaerts-Van 
Noyen" aan de Hoogstraat te Zemst 

De gemeenten Vilvoorde, Zemst, 
Kampenhout (met uitzondering van 
de deelgemeente Nederokkerzeel), 
Machelen (met uitzondering van de 
deelgemeente Diegem) en de deelge
meenten Meisbroek en perk van de 
gemeente Steenokkerzeel 

Afdelingen Vilvoorde, Zemst, Ele-
wijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, 
Machelen, Kampenhout (gedeeltelijk) 
en Steenokkerzeel (gedeeltelijk) 

Asse dinsdag 25 november 
De gemeenten Asse (met uitzonde

ring van de deelgemeente Zellik), Af-
fligem. Liedekerke, Merchtem Op
wijk, Ternat en de deelgemeente Sint-
Ulriks-Kapelle van de gemeente Dil-
beek 

Afdelingen Asse (- Zellik), Teralfe-
ne Hekelgem, Essene, Liedekerke, 
Merchtem, Opwijk, Ternat en St Ul-
nks-Kapelle 

Halle vrijdag 7 november om 20u 
m ,,Cafe de la Gare" tegenover het 
Station in de Stationsstraat te Ruis
broek 

De gemeenten Halle, Pepingen, 
St Pieters-Leeuw (met uitzondering 
van de deelgemeente Ruisbroek) en 
de deelgemeenten Dworp, Huizingen 
en Lot van Beersel 

Afdelingen Halle, Buizingen, Lem-
beek, Pepingen, St Pieters-Leeuw, 
Vlezenbeek, Dworp, Huizingen en 
Lot 

Lennik vrijdag 21 november om 
20u in het Vlaams-Sociaal Centrum 
aan de Brusselstraat te Roosdaal 

De gemeenten Lennik, Bever, Gal
maarden, Gooik, Herne, Roosdaal en 

Burgemeestersbal te Dllbeek 
Op vrijdag 31 oktober II. was het Dilbeekse Rekreatiecentrum het 

trefpunt van het arrondissement Halle-Vilvoorde. Tal van VU-mandata-
rissen, leden en simpatislanten waren opgekomen om op het bal van 
senator-burgemeester Jef Valkeniers een danspasje te zetten. Het 
Waltra-orkest van Stan Philips — in '86 30 jaar jong! — speelde ten 
dans Onze fotograaf knipte de twee „Jef's van Dilbeek" samen: 
schepen Jef De Ridder en de gastheer Jef Valkeniers. 

(Foto Jean Herfs) 

Nieuw vu-bestuur 
te Tervuren 

Na de bestuursverkiezingen m de 
afdelingen van Groot-Tervuren zijn de 
besturen van Tervuren-Centrum, 
Duisburg en Moorsel gaan zoeken 
naar een betere samenwerking Deze 
resulteerde tot een samenvoeging 
van deze drie afdelingen en onder 
leiding van een verjongde bestuurs-
ploeg Dit bestuur heeft zich tot taak 
gesteld om samen met de afdeling 
van Vossem (deelgemeente Tervu
ren) ervoor te zorgen dat de Volksunie 
te Tervuren weer op het voorplan 
komt En — om het met de woorden 
van de algemene voorzitter te zeggen 
— onze partij bi) de volgende ge
meenteraadsverkiezingen tot een 
winnende partij te maken 

Het nieuwe bestuur 
Voorzitter Gie Colin, ondervoorzit

ter' Dirk Philips, sekretaris' Dirk 
Claes, penningmeester Georges 
Goossens en leden Francine Sam
son, Yvonne Verbiest, Monica Vande 
Velde, Kns Thollebeek, Toon Mest-
dagh, Joris Depré, Hubert Keyaerts, 
Edward Corbeel, Roger Decoster 

BRABANT 
NOVEMBER 

7 VILVOORDE: 3de Spaghetti-
avond in de O L Vrouwschool (klem 
college). Heldenplein 17a, nabij de 
kerk Vilvoorde Vanaf 20u Org VNJ-
Vilvoorde 

7 ROOSDAAL: ,,Over pleeg-, 
gast-, opvang-of onthaalgezinnen" in 
de vergaderzaal. Brusselstraat 13 om 
20 uur Toegang gratis Org Vlaam
se Kring Roosdaal 

8 LINKEBEEK: Ie Spaghettfuif m 
,,De Moelie", St Sebastiaanstraat 14 
Vanaf 18 uur doorlopend spaghetti en 
vanaf 22 uur gratis fuif Org VUJO-
Beersel-Linkebeek 
8 ZAVENTEM: 23e Herfstbal in 

,,De Koperen Kraan", Mechelse-
steenweg 488 te Nossegem Aan
vang 21 u Orkest Waltra Dansor
kest Org VU-Groot-Zaventem 
8 SINT-PIETERS-LEEUW: Jaar

lijkse kip-, goelasj- en jukermis m de 
Parochiezaal St -Lutgardis, A Quin-
tusstraat 4 Vanaf 18 uur Ook op 
zondag 9 november vanaf 11u30 
Org VU-afdeling en mandatarissen 
Sint-Pieters-Leeuw 

9 KESSEL-LO: VU-wandeling 
door Beneden-Kessel Vertrek om 
15u aan het Gemeenteplein Ge
volgd door een opwarmertje Inl Kris 
Bovin, Bergstr 46, Kessel-Lo, tel 
25 68 59 
11 DIEST: 11-november herden
king O m l l u H MIS in kerk St Mart
ha te Molenstede Na de mis, eetmaal 
in Resto Diest te Diest Om 15u 
statutaire jaarvergadering Inschrij
ven tel 013/31 24 93 Org IJzerbede-
vaartkomitee en VOS 
13 RUISBROEK: „Het gezin als ba
siscel van onze samenleving", m de 
vergaderzaal van Cafe de la Gare, 
Stationstraat 67 Aanvang 20u Toe
gang gratis Org Vlaamse Vrienden 
14 ROOSDAAL: ,,Zelf moord en 
zelfdoding" In de vergaderzaal. 
Brusselstraat 13 om 20 uur Toegang 
gratis Org Vlaamse Kring Roos
daal 
15 BERTEM-LEEFDAAL-KOR-
BEEK/DIJLE: Jaarlijks VU-bal in zaal 
De Cerkel DJ Rastelli Aanvang 
20u30 
18 BRUSSEL: voordrachtavond 
,,Verantwooord speelgoed voor uw 
kind" in ,,'t Schuurke" Oude Graan
markt 23 Org Vlaamse Kring 
Broecksele Inkom gratis 
20 RUISBROEK: „Het gezin het 
offer arbeidloon levensstandaard" 
in de vergaderzaal van Cafe de la 
Gare, Stationsstraat 67 om 20 uur 
Toegang gratis Org Vlaamse Vnen-
den 
20 BRUSSEL: Gespreksnamiddag 
met Jaak Gabnels over ,,De toekomst 
van Vlaanderen" Om 13 uur in de 
grote aula van de UFSAL-gebouwen, 
Vrijheidslaan 17, Koekelberg Org 
NSV-Brussel 
21 LIEDEKERKE: Bakschieting + 
pitjesbak voor panklare kippen, konij
nen en worsten T v v MVC-Pajot 
Beurtprijs 25 fr (8 man) In cafe De 
Vlaamse Knng Ook op 22 november 
21 ROOSDAAL: „Depressie'' Ge
lukkig zijn IS ook niet alles " in de 
Vergaderzaal, Brusselstraat 13 om 20 
uur Org Vlaamse Knng Roosdaal 

25 BRUSSEL: voordrachtavond 
,,De impakt van de TV op het gezins
leven" in ,,'t Schuurke" Oude Graan
markt 23 Org Vlaamse Kring 
Broecksele Inkom gratis 
27 RUISBROEK:,,Alcohol en drugs 
in en buiten de school" in de verga
derzaal van Café de la Gare, Stations
straat 67 om 20 uur Toegang gratis 
Org Vlaamse Vnenden 

TVO te Grimbergen 
Vrijdag 14 november 1986 komt 

senator Toon Van Overstraeten op 
vraag van Volksume-Gnmbergen 
naar de Parochiezaal van Beigem om 
er ziin verhaal ,,Van Nijvel naar Na
men te vertellen 

De avond begint om 20u en gaat 
door in de Parochiezaal van Beigem, 
tegenover de Kerk in Beigem De 
toegang is gratis 
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VU-Roeselare blikt kritisch terug 

Evaluatie na 3,5 jaar medebestuur 
De gemeenteraadsverkiezingen van 1982 die voor de VU-Roesela
re een zware klap betekenden (het aantal zetels viel van 10 terug 
naar 5), heeft ook haar positieve kanten gehad. Na meer dan 18 
jaar keihard oppositievoeren werd een CVP-VU koalitie op de been 
gebracht. Nu, na bijna 4 jaar medebestuur, vond de afdeling het 
nuttig ten aanhore van de pers het beleid te evalueren. Tijdens de 
druk bijgewoonde perskonferentie werd vooral de aandacht ge
vestigd op de vier grote opties waarmee de VU in de Roeselaarse 
koalitieboot stapt. 

Tevens werd ingegaan op alle realisaties waaraan de VU mee
hielp sedert 1983. 

VU-fraktieleider Ene Lamsens had 
het in zijn betoog over de vier grote 
opties die onze partij voor ogen houdt 
Het zijn vooreerst een gezond finan
cieel beleid, een goed OCMW-beleid 
Verder het uitbouwen van Roeselare 
tot tweede belangrijkste aantrek
kingspool van West-Vlaanderen, en 
het grondig uitbouwen van de dienst
verlening 

Financiën 
Vooraleer dieper in te gaan op het 

financiële aspekt, kunnen we alvast 
zeggen dat de financiële gezondma
king van de stad dank zij de VU-
inbreng in een minimum aan tijd werd 
gerealiseerd, meer zelfs, dat we op
nieuw van een overschot kunnen 
spreken Terloops weze aangestipt 
dat de stad nog 215 miljoen tegoed 
heeft van de centrale spaarkas (in
ning belastinggelden) en dat het Sint-
Annaplan de stad Roeselare onge
veer 130 miljoen frank zal kosten 

Ondanks deze negatieve faktoren 
IS VU-schepen van Financien Patriek 
Allewaert er m geslaagd de begroting 
gezond te houden 

OCIVIW 
De jarenlange harde aanpak van de 

VU inzake het OCMW-beleid wordt nu 
als meerderheidspartij onverminderd 
verdergezet Als pnncipes hierbij gel
den nog steeds dat de aandacht moet 
gaan naar de minst bedeelden, en dat 
de hulp moet gaan waar ze echt nodig 
IS De VU-mandatarissen zien hier 
verder op toe, en aarzelen met ook 
hier hun verantwoordelijkheid te ne
men Ook hier weze opgemerkt dat 
het tekort van het OCMW na een jaar 
medebestuur was weggewerkt en dat 
de OCMW-begroting nu sluitend is 

Belangrijk is ook dat mede onder 
druk van de VU aan de politieke 
benoemingen paal en perk werden 
gesteld Bekwaamheid blijft de be
langrijkste norm inzake aanstellingen 
en aanwervingen 

Bovendien primeert de bevordenng 
boven de aanwerving, maar wanneer 
dient aangeworden berust dat steeds 
volgens vergelijkend examen, zodat 
de bekwaamste elementen de kans 
krijgen 

De Roeselaarse VU stelt tot haar 
tevredenheid vast dat ook de koalitie-
partner eindelijk dezelfde mening is 
toegedaan 

Bedrijvencentrum 
Dat Roeselare in het hart van West-

Vlaanderen ligt, 18 geweten Toch ligt 
het in de bedoeling van de Roeselaar
se VU daar verder aan te werken, ten 
bate van de inwoners. 

Roeselare ligt zeer centraal en 
biedt vooral door de A17 en de gering 
afstand tot Zeebrugge — amper 35 
km — heel wat mogelijkheden 

In die kontekst werd gestart met het 
bedrijvencentrum voor jonge onder
nemers, en de uitbouw van het bedrij
vencentrum aan de haven Twee pro-
jekten waarvoor van buitenuit heel 
wat belangstelling bestaat, en op zijn 
minst zeer goede gevolgen heeft voor 
de tewerkstelling 

Maar ook op toenstisch en kultureel 
gebied heeft Roeselare nog veel in 
zijn mars Hierbij denken we aan de 
herziening van het museumbeleid, 
met onder andere de verwachte op
richting van een wielermuseum, de 
uitbouw van het kultureel centrum en 
de nieuwe muziekacademie 

Besparingen 
Het financieel beleid werd zeer uit

voerig uit de doeken gedaan door VU-
schepen voor Financien Patriek Alle
waert Een beleid overigens waar we 
fier mogen op zijn 

Toen de VU mee in de koalitie 
stapte, kende de stad een tekort van 
om en bij de 230 miljoen frank Na een 
jaar medebestuur was dit tekort weg
gewerkt Voorwaar een grote presta
tie' 

Teneinde dit tekort weg te werken 
werden enerzijds voor 100 miljoen 
belastingen geheven en anderzijds 
voor 130 miljoen frank aan besparin
gen gedaan We mogen dus zeker 
spreken van een eerlijke verdeling 
tussen inkomsten en uitgaven 

Ondanks deze ingreep blijft de stad 
verder werken aan haar uitbouw Be
langrijke wegeniswerken en een gron
dig gewijzigde verkeerscirculatie zor
gen ervoor dat Roeselare er niet al-

Kantoor van notaris Luc DE QUINNEMAR, 
te Brugge, Assebroek, Gen. Lemanlaan 178, tel. nr 050/35.15.41 

OPENBARE VERKOPING 
TOESLAG 

Op DINSDAG, 25 NOVEMBER 1986, om 15 00 uur, in café „Rerum", te 
Zedelgem, Groenestraat, 15, van 

GEMEENTE ZEDELGEM, TE ZEDELGEM: 
KOOP 1 Een woonhuis met aanhongheden, stallingen en bergplaat 

sen, op en met grond, tuin en boomgaard, te Zedelgem, Vloethemveld, 
11, kad gekend sie A nrs 62/H, 63/D en E en ex nrs 62/G en 63/C, groot 
38 a 63 ca 

Het woonhuis is samen-gesteld als volgt 
— beneden keuken, drie grote plaatsen, badkamer met w c, diepe 
kelder, 
— boven voutekamer zolder met mansardekamer 

Voorzien van electriciteit, stads- en putwater 
Te bezichtigen elke dinsdag en zaterdagmiddag van 2-5 uur, sleutel af 

te halen m cafe ,,Rerum", te Zedelgem, Groenestraat, 15 
KOOP 2 Percelen landbouwgrond, palend aan koop 1, kad gekend sie 

A nrs 64/D en E en 65/F en ex nrs 62/G en 63/C, groot 01 ha 37 a 49 ca 
Beide kopen gelegen m de landbouwzone 
Zeer geschikt voor buitenverblijf 
GEEN VOORKOOP, VRIJ GEBRUIK EN GENOT MET DE BETA 

LING VAN KOOPSOM, KOSTEN EN AANHORIGHEDEN 
Inlichtingen en plan te verkrijgen ten kantore 

leen heel anders gaat uitzien, maar 
bovendien aantrekkelijker wordt Voor 
de grote wegeniswerken wordt waar 
mogelijk een beroep gedaan op 
staatssubsidies, zodat de financiel 
last voor de stad draaglijk blijft 

Roeselare is tDovendien een be
langrijk scholencentrum Teneinde de 
duizenden fietsers die dagelijks de 
stad in en uit moeten de nodige veilig
heid te bieden, werden beveiligde 
fietspaden aangelegd 

Bovendien liggen rond de stad nu 
voldoende, moderne parkeerplaat
sen, zodat iedereen gemakkelijk het 
centrum kan bereiken 

Nauwlettend 
Daarmee hebben we slechts enkele 

facetten van het Roeselaarse VU-be-
leid toegelicht Maar wanneer we het 

programma van de gemeenteraads
verkiezingen van 1982 toetsen aan de 
realisaties, dan stellen we vast dat 
reeds 80 % van het programma gere
aliseerd werd 

Dat bewijst dat de VU doet wat ze 
zegt en niet met holle slogans te werk 
gaat 

Tot slot willen we erop wijzen dat in 
de stad Roeselare een zeer goede 
verstandhouding en samenwerking 
bestaat tussen de koalitiepartners 
CVP en VU Deze gang van zaken 
opent perspektieven voor de toe
komst, maar dat neemt met weg dat 
de Roeselaarse VU nauw blijft toezien 
op de houding van de CVP en zeker 
met zal nalaten haar te wijzen op 
gebeurlijke koersveranderingen, die 
nadelig kunnen zijn voor het belang 
van de gemeenschap Johan Laltem 

DE KEIZKR 
VAN HET GOEE 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R » 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Gesrhenkar t ikeUn 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openingsuren: Oi., woe., vrij. van 13 tot If u. 30 
Do., zat. van lO tot i t u. 30 
Zondag van 14 tot ta u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - I740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf Kiesekoms (op slechts is km v 

VU-Zedelgem 
over TGV 

Het huidige TGV-projekt, dat m 
Vlaanderen grote beroenng wekt, is 
een egotnp van onze verkeersminis
ter Zo'n projekt kan zinvol zijn mits 
het gepaard gaat met een degelijk 
milieu-effekt rapport (MER), inspraak 
van de bevolking in de besluitvorming 
en integratie in een lange termijn 
verkeersplan Dan kan het resulteren 
TGV-plan een onderdeel vormen van 
een algemeen plan waaruit iedere 
weggebruiker voordeel haalt en waar
bij de aanleg, door een minimale 
schade, voor iedereen aanvaardbaar 
wordt 

Dit wordt duidelijk aangetoond in 
gelijkaardige projekten Vóór enkele 
jaren hebben wij met Volksume-Ze-
delgem samengewerkt met andere 
politieke organisaties, met landbou
wersverenigingen (ABS en BB) en 
milieugroepen in een ,,Anti-A 17 -
Aktietront" Uiteindelijk kregen alle 
betrokkenen inspraak met de bevoeg
de overheden (ministenes, gemeente
besturen) en het eindresultaat was 
positief voor iedereen De verbinding 
van Kortrijk met Zeebrugge gebeurde 
met ruim 40 km autosnelweg (Tor-
hout-Jabbeke-Zeebrugge) en een gro
tere verkeersveiligheid van de expres
weg te Brugge (gedeeltelijk onder
gronds) 

Een analoge aanpak van het pro
jekt voor een SuperrSnelle Trein zou 
veel miserie kunnen vermijden 

Brugse 
vu-ontmoeting 

Op uitnodiging van Volksunie-sena
tor Guido Van In zullen op maandag
avond 17 november as de nieuwe 
plaatselijke en nationale Volksunie-
besturen worden voorgesteld 

Wie voor deze ontmoeting bij verge
telheid geen uitnodiging ontving, kan 
nog steeds inschrijven p/a Moerker
kestraat 62, 8000 Brugge 

Westhoek
tribunaal op TV 

Wie op het tribunaal te Vleteren 
aanwezig was zal het willen terug
zien, wie er met kon zijn zal het willen 
weten' Daarom kijken op vrijdag 7 
november naar VNOS op BRT 1 om 
19 u 15 

Sinterldaasfeest 
te izegem 

Zoals elk jaar organiseert het Ize-
gemse FVV-bestuur, m samenwer
king met de VU, het traditionele Sin
terklaasfeest 

Het gaat weer door in zaal Hoor-
naert in Kachtem Elk kind tot 10 jaar 
krijgt een klaaspakket ten geschenke 
Er IS animatie voorzien en een per
soonlijke ontvangst door de Sint, als
ook chocolademelk en boterkoek 

Het inschrijvingsgeld is beperkt tot 
50 fr voor iedereen Kinderen tot de 
leeftijd van 1 jaar hoeven evenwel met 
te betalen 

Vanzelfsprekend is iedereen wel
kom, ook zonder kinderen of met 
oudere kinderen Ook de senioren 
worden verwacht 

Inschrijvingen moeten ten laatste 
op 10 november binnen zijn, bij een 
van de hierna volgende FVV-be-
stuursleden Nelly Jacobs, Vuur-
doornstraat 13 (Kachtem) (tel 
31 18 23), Andrea Verbeke, Roese-
laarsestraat 453 (tel 31 22 30) of Re-
nate Blondeel, Krekelstraat 33 (tel 
30 48 08) 

WEST-VL. 
NOVEMBER 

7 IZEGEM: Repressie en amnes
tie, voordracht door Peter Ameel Om 
20u in de bovenzaal Vlaams Huis 
Org VUJO 

8 GISTEL: Bal van de Volksunie m 
zaal ,,De Reisduif", gelegen achter 
het VU-lokaal kafee Uilenspiegel Sta
tionsstraat 85 Vanaf 20u 30 
11 KOKSIJDE: Wandeltocht naar 
Alvenngem Cyriel Verschaevepad 
Verzameling om 14u stipt cafe 't 
Wieltje Om17u gelegenheid tot klein 
avondmaal (130 fr) Inschrijven bij 
Gilbert Devriendt (058/51 57 00) Org 
VU-Koksijde 
11 KORTRIJK: Vrouwendag in de 
Hallen van Kortrijk vanaf 10 uur Voor 
inlichtingen 091/23 38 83, FVV-
Gent 
11 DIKSMUIDE: Jaarlijkse herden
king door het Uzerbedevaartkomitee 
en VOS 
14 ZEDELGEM: Etentje van VU-
Groot-Zedelgem in zaal Aster te Aart-
rijke om 20u Prijs 370 fr Na eetmaal 
Vlaamse zangstonde, optredens en 
gezelligheid Gastsprekers Hugo Co-
veliers en Ene Vandenbussche In
schrijven tot 12/11 bij Filip Dubruque 
050/82 57 60 
14 BRUGGE: Voorvertoning van de 
nieuwe Vlaamse film ,,Het Gezin Van 
Paemel", in zaal Kennedy, Zilver-
straat, om 20u 30 Met inleiding en m 
aanwezigheid van akteurs 
14 ZEDELGEM: Jaarlijks etentje en 
feest in zaal ,,Aster" te Aartrijke In
schrijven bij F Dubruque (tel 
82 57 60) of W Van Houtte (tel 
20 81 15) Deelname in de onkosten 
370 fr Org VU-Groot-Zedelgem 
15 ASSEBROEK: Miei Cools in zaal 
Patria, Kerklaan 37, vanaf 20u Deel
name in de kosten 130fr,100fr DF-
leden, CJP en 60-t- Kaarten bij de 
sekretaris van Davidsfonds-Asse-
broek, Koeiedreef 17, Assebroek (Tel 
35 60 77) 
16 IZEGEM: Sinterklaasfeest vanaf 
14u 30 in zaal Hoornaert (Kachtem) 
Vooraf inschrijven (50 fr voor ieder
een) Org FVV en VU 
18 IZEGEM: Klerikalisme en anti
klerikalisme, voordracht door Dr hist 
Jean-Marie Lermyte, om 15u (uitzon
derlijk op dinsdag!) in bovenzaal Oud 
Stadhuis Org VWG 
20 IZEGEM: De problematiek van 
de Kempsense Steenkoolmijnen, 
door voorzitter Jaak Gabnels Om 
20u in de Bar van het Muziekauditon-
um Toegangsprijs 50 fr Abonnees 
gratis Org VSVK 
21 TORHOUT: Trefpunts Herfstelijk 
Avondfeest in zaal d'Yore, Oosten-
destr 341, rechtover kasteel Wynen-
dale Vanaf 20u30 Inkom 100 fr 
(tombola inbegrepen') 
21 LEDEGEM: Hutsepotavond 
t g v 20jaarVolksunieafdeling 20u 
zaal St -Arnoldus te SEW Org VU-
+ VUJO 
22 MARKE: 16de Groot Vlaams 
Avondfeest in de wijkschool Nieuwen-
hove (L Bauwensplein) Deuren 
20u30 Toegang 60 fr Org VU-
Marke en Kunstkring Joost Declercq 

Rodenliacli iierdaclit 
Op 27 oktober II werd Rodenbach te Leuven herdacht Aan het huis 

waar de studentenleider woonde en werkte brachten Willy Kuijpers, 
Walter Vits, kamerlid Luk Vanhoorenbeeck en de buitenlandse (goed 
Nederlandspratende) student Mohammed Hassan hulde' 
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Nelly Maes in de Vlaamse Raad 

Pleidooi voor Lolferen 
als ontwikkelingsbeleid 

De herafbakening van de ontwikkelingszones in Vlaanderen is 
een probleem. Op woensdag 22 oktober l.l. interpelleerden ver
scheidene parlementsleden uit de Vlaamse Raad over het gege
ven. Volgens Nelly Maes zal er een Vlaamse strategie moeten 
ontwikkeld worden om onze zones door de Europese Gemeen
schap te laten aanvaarden. Waarom heeft de lobbying langs 
Vlaamse kant via de Belgische kanalen bij de EEG minder goede 
resultaten opgeleverd dan de lobbying langs Waalse kant? 

Er werd gepleit dat gebieden die 
volgens de criteria van de Europese 
Gemeenschap duidelijk beantwoor
den aan het begrip ontwikkelingsbe
leid ook als ontwikkelingsgebied zou
den worden opgenomen Deze cri
teria houden onder meer in ten eer
ste een snelle degradatie van het 
aantal arbeidsplaatsen, ten tweede 
een verouderende en vergrijzende 
struktuur van de bevolking die minder 
en minder aanpasbaar is aan de no
den van de tijd, o m door de lage 
scholingsgraad, ten derde een grote 
aanwezigheid van tekstiel, een erken
de probleemsektor binnen de EEG 

Lokeren 

In Lokeren bedraagt het aandeel 
van tekstiel nog steeds 40 procent 
van de industriële tewerkstelling, wat 
veel te hoog kan genoemd worden 

Verder is er de factor inkomen 
Voor zover ons bekend uit de beschik
bare statistieken ligt het inkomen in 
Lokeren nog steeds beneden het 

Rijksgemiddelde, wat voor de rest van 
het Waasland met het geval is 

De Europese Kommissie heeft veel 
milder geoordeeld over de staalstre-
ken dan over de tekstielstreken en 
Vlaanderen is daarvan het slachtoffer 
geworden 

In een eerste afbakening heeft de 
gewestelijke ekonomische Raad, 
daarin bijgetreden door de Vlaamse 
regering, geëist dat een aaneenhan-
gende tekstielzone zou worden er
kend, zich uitstrekken van Moeskroen 
over West-Vlaanderen en het zuiden 
van Oost-Vlaanderen via Oudenaarde 
naar Aalst met een uitloper naar Den-
dermonde en Lokeren Dat is met 
gelukt 

Grenzen doorbreken 

Het IS ons ook met gelukt de arron
dissementsgrenzen te doorbreken 
Men hecht Lokeren ten onrechte aan 
bij Sint-Niklaas, waar Lokeren, met 
zijn snelle degradatie van de tewerk
stelling met bij aansluit Lokeren sluit 

Rechtstreeks bij Radio Uylenspiegel 

Goossenaertskring-Eekio 
In de Fransviaamse ether 

Begin oktober trok de Dr J Goosse-
naertskrmg-Eeklo voor een gehele 
zondag naar het,,Vlaanderen over de 
Schreve" 

Onder de deskundige leiding van 
de heer Withoeck werden de bezoe
kers ingewijd in het uitermate belang
rijk verleden van de Westhoek in 
Frans-Vlaanderen Tegelijkertijd leg
den ze talrijke kontakten met de 
Frans-Vlamingen zelf 

Te Belle (Bailleu) werden ze op het 
stadhuis ontvangen door schepen 
Steenkiste, die ons m zijn sappit 
Westvlaams te woord stond Bij Radio 

Smulpapenfestijn 
te Heusden-
Destelbergen 

Gemakkelijk parkeren was er al vrij 
vlug met meer bij aan de Gemeen
schapszaal Berghine op vrijdagavond 
17 oktober '86 

En er was sfeer' Terwijl VUJO de 
dorstigen laafde zorgden mandataris
sen en militanten voor een goed ver
loop van het festijn De tafels waren 
gezellig geschikt en versierd met lieve 
,,boeketjes Vlaanderen" 

In een korte, bondige speech nep 
Jan Andries, onze nieuwe voorzitter 
op tot hernieuwd beleven van het 
Vlaams-nationaal ideaal Hij wees op 
de verjonging van de top en op de 
nieuwe wind die m de VU waait 
Schepen Roland Kerckaert kwam 
even vanachter zijn kookpotten om de 
vorige voorzitter Andre Moens te dan
ken en diens echtgenote in de bloe 
men te zetten De VUJO had een 
alkoholische attentie voor verdienste
lijke mensen en toen werden de eer
ste danspasjes gezet Deze keer was 
de muziek met te luid zodat iedereen 
gezellig kon praten over de politieke 
toestand, de kinderen, de ouders de 
ziektes de lengte van de rokken, de 
prijs van de patatten en al wat er zoal 
op een echte gezellige VU-familie-
avond wordt besproken Dokus 

Uylenspiegel, bovenop de Cassel-
berg kregen ze een kwartier zendtijd, 
waarin ze hun Vlaamse Kring en haar 
aktiviteiten konden voorstellen Wat 
ogenblikkelijk reaktie uitlokte Een 
luisteraar uit Duinkerke, feliciteerde 
hen m het Vlaams en maande aan in 
dezelfde richting verder te werken 

In de late namiddag hadden de 
Oostvlamingen te St Omer een af
spraak met Jacques Fermaut J Fer-
maut speelt al gedurende 20 jaar een 
leidende rol m de aktieve kern van de 
jonge Vlaamse Beweging in Frans-
Vlaanderen In perfekt Nederlands 
sprak hij over het Vlaams in Frans-
Vlaanderen en de gevolgen van de 
onderdrukking ervan door de Franse 
regering Hij wees tegelijkertijd de 
weg die we als meerderhgeid in Bel
gië hoogdringend moeten volgen, wil
len we onze eigenheid met volledig 
zien ten onder gaan 

Denderleeuw 
neemt TGV niet 

De afdelingsbesturen van Dender
leeuw, Iddergem en Welle gingen 
over tot het samenstellen van de nieu
we politieke raad Uit deze raad zal 
het politiek kollege worden verkozen 

Binnenkort worden de lidkaarten 
voor 1987 aangeboden Ook de voor
verkoop van de waardekaarten voor 
het eetmaal kende een gunstige start 
Wie eens lekker wil smullen kome op 
22 en 23 november naar de zaal 
Vrede op het Dorp Op de spijskaart 
Vlaamse karbonaden op grootmoe
ders wijze of Hongaarse goelasj met 
frieten 

Tijdens de jongste gemeenteraad 
werd een motie tegen de aanleg van 
het TGV-spoor goedgekeurd met 17 
stemmen voor bij 5 onthoudingen De 
motie ging uit van onze nieuwe alge
mene voorzitter J Gabriels die het 
gemeentebestuur de tekst bezorgde 
De tekst gaf aanleiding tot een geani
meerd debat Ook de ,,Vlamoven" 
kwam opnieuw ter sprake Maar daar
over zal nog menig debat gevoerd 
worden 

sociaal ekonomisch meer aan bij het 
arrondissement Dendermonde en 
heeft dezelfde problemen 

Daarom moeten we ervoor zorgen 
dat de fiktie van arrondissements- en 
provinciegrenzen net zoals m Wallo
nië ook in Vlaanderen kan worden 
doorbroken 

Is de Minister bereid voor de ont-
wikkelingszone Lokeren te vechten 
als Vlaamse regering'Zal de Minister 
al het mogelijke doen om de Europe
se instanties te mobiliseren' 

Met belangstelling volgen wij de 
verdere evolutie van het dossier Loke
ren 

M.S. 

Lulsteriiedavond 
te Belsele 

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat 
Amedee Verbruggen geboren werd 
De Vlaams-nationale knng die zijn 
naam draagt wil deze jaardag geden
ken met een luisterliedavond 

Niemand minder dan Jan De Wilde, 
zelf een nazaat van een Daensisti-
sche familie uit het Aalsterse, zal de 
avond opfleuren met zijn luisterlied
jes Beslist zingt hij wel zijn ontroeren
de ,.Willem Hermans Winsel" waann 
hij de politieke moord in repressietijd 
bezingt 

De kleinkunstavond gaat door op 
vrijdag 21 novemtser as in de paro
chiezaal ,,Sint-Andreas" te Belsele-
dorp Deuren om 20u , aanvang op
treden 20u 30 stipt Toegangskaarten 
te verkrijgen bij de bestuursleden in 
voorverkoop aan 120 frank, aan de 
kassa aan 150 frank bij Fons Charlier, 
Lokersebaan 31, Greet De Witte, Mo-
lenwijk 7, Pons Lambrechts, Gouden-
leeuwstr 30, Guido Stevens, Schoon-
houdstr 56, Arnold Vandermeulen, 
Belseledorp 91 

vu-tombola 
te St.-Gillis-Waas 

Uitslag van de tombola van het VU-
bal van Sint-Gillis-Waas 

De fiets, uitgeloot in de zaal was 
voor nr 503 

Nrs 622 - 660 - 683 - 698 - 749 - 751 
- 775 - 791 - 862 - 866 - 883 - 978 

Prijzen af te halen tot 1 december 
1986 bij A De Wilde, Herenstraat 72 
te Smt-Gillis-Waas Tel 770 52 68 

OOST-VL. 
NOVEMBER 

8 EREMBODEGEM-CENTRUM: 
Sint Maarten komt aan huis bij leden 
met kinderen onder de 12 jaar Org 
VU-Erembodegem 
10 EEKLO: Verassingsdropping 
Samenkomst om 19u aan de Leke, 
Lekestraat Org Dr J Goossenaerts-
kring Eekio 
10 AALST: Smt-Maartenbal in zaal 
Brueghel, Moorsel Orkest De Rock 
Stars Vanaf 21 uur Inkom 100 fr 
Org VU-Groot-Aalst 
15 WICHELEN: Jaarlijks VU-bal in 
zaal ,,De Zwaan", Statiestraat Deu
ren om 20 u Eerste dans 21 u Mu
ziek Ludwig's Discotheek 
15 SINAAI: Mosselfeest m zaal De 
Kroon, Sinaaidorp 17 Om 20 uur 
Gastspreker is Roger Van Ranst Org 
A Verbruggenkring en VU-Sinaai 
15 OUDENAARDE: Kaas- en Wijn-
avond m het ,,Dorpshuis de Linde", 
Berchemweg te Oudenaarde-Melden 
Aanvang 19 uur Deelname in de 
kosten 200 fr Org VU-Oudenaar-
de 
15 HAMME: VNJ-Hamme viert eer
ste lustrum Om 16u H Mis in de 

Hamse hoofdkerk Na de mis een 
feestelijke ontvangst op het Gemeen
tehuis Omstreeks 19u een feest
maaltijd Op 16/11 een dorpsspel op 
de Markt Inschrijvingen en ml tel 
052/47 83 17 
15 BURST-BAMBRUGGE-AAI-
GEM: 21e Joeldansfeest-afdelings-
bal Erebal schepenen Mallefroy en 
De Grave, raadslid De Vuyst, OCMW-
lid Vanderelst Deuren 20u 30 In
kom 100 fr Orkest Waltra Org 
VU-Burst-Bambrugge-Aaigem 
21 DE PINTE-ZEVERGEM: Ijzerbe
devaartavond in de Raadszaal van 
het Gemeentehuis Programma film 
IJzerbedevaart '86, toespraak Her
man Wagemans, optreden Sextet der 
Vlaamse Ardennen Aanvang 20u 
Gratis toegang Org VOS en Ijzerbe
devaartwerkgroep De Pinte 
22 DENDERLEEUW: Jaarlijks eet-
maal van de Volksunie in zaal Vrede, 
Dorp Vanaf 18 uur Ook op zondag 
23/11 van 11u 30 tot 15u 
22 HAMME: Jaarlijks VU-Bal in zaal 
,,De Vlaamse Schouwburg" ,,The 
Musicals" spelen ten dans Aanvang 
21 uur 

Geslaagd arrondissementeel bal 
Gent-Eekio 

De ganse VU-top kwam naar de Bnelpoort te Deinze afgezakt waar 
een glunderende arr.-voorzitter en zijn bestuur voor de vele opgeko
men sympatisanten amper plaats vonden. 

Naast voorzitter Gabriels, alg. sekretaris Van Grembergen, onder
voorzitters Vandemeulebroecke en Maton en de plaatselijke parlemen
tariërs Baert en Van Ooteghem bemerkten we aan de eretafel nog oud-
arr -voorzitter Jan Ritzen, de nieuwe arr.-voorzitter Wim Mareen, en 
arr.-sekr Wiet Bernaert. 

Het podium was prachtig versierd door bestuurslid Vande Walle uit 
Gavere Hetorkest "de Bartels" had er duidelijk zm in zodat het stilaan 
dag werd als de laatste feestvierders andere oorden opzochten. 

BOVENSTE BESTE BUTTONS & BADGES 
Sportmanifestaties - reklame - slogans - kongressen - politiek 

Europalaan 35, 9800 Deinze - Tel.091/86.33.05 

Telex 12436 barob 

ff^^ 
BUTTON-BADGE 
EQUIPMENT 

NIEUW! 
Publicitaire 
BASEBALL CAP 

PILLOWS 

BUTTON BADGES 
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14 prenten in één map: 

„De Kruisweg van Beverio" 
Voor enige tijd bleek er grote be

langstelling te zijn voor de unieke 
reeks tekeningen van de Wase grafi
cus Flor de Raet, door hem samenge
bracht onder de sprekende titel ,,De 
Kruisweg van Beverio" Het Borms 
Dokumentatie- en Aktiecentrum 
(BDAC) verwierf het alleenrecht voor 
de reproduktie van dit kunstwerk en 
biedt thans ,,De Kruisweg" aan als 
een passend sluitstuk van het ge
slaagde Bormsjaar 1986 Het mag 
tevens een herinnenng en hulde zijn 
aan allen die in kampen en gevange
nissen voor Vlaanderen getuigd en 
geleden hebben 

De uitgave bevat de 14 tekeningen 
met de begeleidende teksten, een 
door De Raet onworpen titelpagina en 
een inleidend vers van Roni Ranke 
Aan deze editie werd de vereiste zorg 
besteeds uitvoering op wit kunst
drukpapier, formaat ca 21 x 29 cm, 
gepresenteerd in een passende map 
in zwaar kunstleer (imitatie) Door ge
lukkige omstandigheden kan de 
kunstmap — aangekondigd voor 1 
december 1986 — nu reeds geleverd 

worden Wie voor 11 november 1986 
intekent bekomt een genummerd ek-
semplaar De pnjs werd uitzonderlijk 
laag gehouden 500,- fr /stuk 

,,De Kruisweg" bekomt u door stor
ting van het verschuldigde bedrag op 
rek nr 419-8045261-12 van BDAC, 
Antwerpen (met vermelding ,,Kruis
weg") en IS verkrijgbaar m het Borms-
huis, Volkstraat 30, 2000 Antwerpen 
(tel 03/238 33 99) 

LIMBURG 
NOVEMBER 

8 BREE: Groot Vlaams Herfstbal 
in zaal Brouwershuis, Opitter-Bree 
Aanvang 20u Orkest ,,Party 
Sound" 

8 MUNSTERBILZEN: grote kaart
avond in lokaal ,Bloemenhof' - eerste 
kaart om 20u Prijzen ,,vet varken" 
Org VU-Munster 
15 AS: Jaarlijks vu-ba l inzaa i „E l -
ckerlyc" in As om 20 uur 

VZW REKREATIE 
PAALSE PLAS 

UiTBATER 
CAFETARiA 
gevraagd 

met Ingang van 1.1.87 

Bestek en inlichtingen 
te verkrijgen: 
Stad Beringen 
V Z W Recreatie 
Beverlosesteenweg 1 
3940 Beringen-Paal 
iedere werkdag 9-12 u 
en 13 u 30-17 u. 
Tel 011-42.26.82 

Kandidaten worden verzocht zich 
aan te melden op donderdag 
13.11.1986 tussen 18 en 20 uur, 
op voormeid adres. 

Deze week 
in Knack Magazine 

Het Twee Stromen-land 
Vooral Vlaamse politici gaan er vaak als vanzelf 

van uit dat België op ekonomisch vlak een land met 
twee snelheden is geworden: het sterke Vlaanderen 
en het zwakke Wallonië. Knack onderzoekt of dat 

eigenlijk wel klopt, en of dat in de toekomst 
noodgedwongen zo zal blijven. 

Patrick Dewael 
Bijna een jaar geleden trad de 
jonge liberaal Patrick Dewael aan 
als de nieuwe Kultuurminister in 
de Vlaamse regering. Na een tijd 
van studie en wat voorzichtige 
verklaringen, ontving Knack hem 
vorige week voor een eerste lang 
en grondig gesprek. Patrick De
wael, deze week m Knack. 

Raymond Levy 

Na de Gandois-epoche wordt er 
nu veel minder van Cockerill-
Sambre gehoord Toch is die 
staalreus er alsnog met zoveel be
ter aantoe Raymond Levy is er 
de nieuwe baas, en Knack had 
met hem een gesprek over C-S 
nu, en in de toekomst 

Harry Vandermeulen 

Tenslotte krijgt gouverneur Har
ry Vandermeulen van Limburg 
toch weer de harde noot te kra
ken, het Happart-dossier komt 
opnieuw eerst op zijn tafel te
recht. Wie is deze Harry Vander
meulen, van wie Vlaanderen de 
komende weken allicht meer zal 
horen Een portret. 

Jelena Bonner 
Jelena Bonner is de vrouw van de 
verbannen Russische kernfysicus 
Andrej Sacharov Tijdens een 
verblijf van zes maanden in het 
Westen schreef ze vorig jaar een 
boek over haar leven met Sacha
rov in de Sovjetunie. Uittreksels, 
deze week in Knack 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 

Dakwerken 

Veranderingswerken 

ALPANROOF Amenkalei 237 

2000 Antwerpen 

Tel. na 19 u.: 03-238 88.40 

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

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

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR — ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR -

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 

VOLKSWAGEN-AUDI 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Si lhoue t te 
Marw i t z 
Rodens tock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij type - offset 

fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 

tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

q Z T N STUDIO 

J - 1 - ' DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— IVIode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

15 MUNSTERBILZEN- Kaderdag 
VUJO-Limburg in Kasteel Edelhof 
vanaf 10 uur Om 17u optreden van 
de groep „Zakdoek' Volgende week 
meer informatie 

16 MUNSTERBILZEN: vienng van 
gemeenteraadslid Clement Huygen 

21 DILSEN: Groot jaarlijks bal in het 
Cultureel Centrum te Dilsen langs de 
rijksweg 78 (vroeger 17) IVIet show-
orkest „Brazil Quintet" Aanvang 20 
uur Org VU-Dilsen 

21 BERINGEN: Gespreksavond in 
het Tfiier Brau Hof, Ivlarkt 17 Gast
spreker Toon Van Overstraeten en 
verder Beringse politiek, optreden 
VNJ en samenzang Aanvang 20u 
Org VU-Groot-Benngen 

24 LUMMEN : Vlaamse Zangavond 
samen z ingen' M m v de Vaganten, 
HenNig Praet 
Inkom 120 fr Zaal Altiora Lummen 
Organisatie FVV-Lummen 

25 DIEPENBEEK: Kaartavond m 
zaal 't Sticheltje om 20 uur Org VU-
Diepenbeek 

FVV-Tessenderlo 

weet wat 

het wil... 
Op maandag 10 november richt 

FVV Tessenderio in samenwerking 
met de fakulteit voor IVIens en Samen
leving een avond in over assertiviteit-
straining voor vrouwen onder het mot
to ,,Weten wat je w i l " 

Voor een vrouw is het niet steeds 
gemakkelijk om een eigen leven uit te 
bouwen voqlgens eigen behoeften en 
verlangens Al te vaak leeft ze in 
funktie van anderen, waardoor ze ver
geet wat ze zelf eigenlijk wil Bewust 
worden van wat je wil en met wil, kan 
Om om 20u naar het Paenhuis 

FVV-ateljee 

De tekenlessen gaan verder Elke 
dinsdagavond van 20 tot 22u wordt er 
getekend onder de deskundige lei
ding van Staf Beerten 

Nieuwelingen zijn nog steeds van 
harte welkom i Deelname in de kos
ten 1 000 fr voor 10 lessen 

BIVAK 
Bivak voor 120 personen in een mooie omgeving van de 

Vleethoek te Neeroeteren, rustige ligging met veel mogelijkheden 
voor de groepen Voor inlichtmgen zich wenden, Custers Jean 
Louis, Haagstraat 9, 3650 Rotem Dilsen Telefoon 011/75 50 44 

Aanbevolen huizen 
GUIDO VANHOVE 

vioolbouwer 

Zoutenaaiestraat 10 

8480 Veurne 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

, ' DEVRIESE , 
woonverlichting 

baron ruzenelaan "8 
8320 brugge 4 

(baan brugge - oostkiuiip, 

X 050/35 74 04 >̂  

Jttiwliemaak 

D. Pi^rez-Oelbaere p-v.b.a. 

Bellegemstraat 22 
B450 Bellegem (Kortrijk) 
tel 056-22 07 41 

EEN IVIODERNE ZAAK tVIET 
STANDING EN TER TROUWE' 

Het ganse jaar door 10 % korting in 
aankoopwaardebons 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars, autobus 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 

Tel. 053-21.36.36 

SIAM-import 
Uitzonderlijke aanbieding 

tot 31-12-'86 
Kaarsen voor winkels 

en restaurants. 
Uitz. lage prijzen 

Inl Stationsstraat 70, 
9120 Destelbergen 

091/28.03 00 of 091/28.04 73 

Houtzagerij 

DE ROOSE N.V. 
Algemene hout- en platenhandel 

Schaven] 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 83 86 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 
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24 w^t 
Voedselbank-medewerker Jo Torbeyns: 

„De vrees is helaas 
groter dan de hoop..." 

BRUSSEL - Wie dagelijks naar Brussel pendelt en 
daar verder blikt dan zijn bureau lang is, kan er met 
naast kijken. Er is veel miserie in de hoofdstad. Wijken 
met woningen als krotten, een binnenstad die leeg
loopt, mensen die sjoffelen langs de vuilnisbakken, be
delaars alom, etterende problemen als gastarbeid... 
Het aantal ondervoeden wordt geschat op zo'n half 
procent. 

Een teken aan de wand is zeker het grote aantal wel
zijnsorganisaties. Onlangs werd er een nieuwe opge
richt. De Voedselbank. Een bank die voedsel verdeelt 
onder mensen, die zelf met meer aan een dagelijkse 
boterham geraken. 

EN van de medewerkers van 
de Voedselbank is Jo Tor
beyns, een Brusselaar in 

hart en nieren Ruim zes jaar is hij 
aktief in de welzijnssektor, bij Tele-
dienst Grif geeft hij toe, dag na dag 
gekonfronteerd te worden met ar
moe en ellende Toch krijg je het 
woordje „ontmoediging" met over 
zijn lippen , H/eefye", zegt hij ons 
m een gesprek, .iedereen die hier 
in Brussel op het sociale terrein 
werkzaam is, klit als het ware aan 
mekaar en hieruit putten wij de po
sitieve energie en de moed om sa
men verder te gaan " 

Samen verder gaan, er ondanks 
alles tegenaan gaan In dit kader 
past volkomen het oprichten van 
de Voedselbank, een samenwer
kingsverband tussen verscheidene 
sociale initiatieven 

Verre van bereikt 
WIJ: Vanwaar komt de idee 

van een Voedselbank? 

Jo Torbeyns: ,,De idee komt 
oorspronkelijk uit de Verenigde 
Staten Daar is zo'n 20 jaar gele
den de eerste Voedselbank uit de 
grond gestampt Ondertussen zijn 
erin Noord-Amenka, Canada inbe
grepen, een 350-tal 

Een paar jaren geleden waaide 
de idee over naar Frankrijk Dan 
zijn WIJ hier in Brussel begonnen, 
en momenteel bestaan er plannen 
om ook in Duitsland van start te 
gaan " 

WIJ: U zegt „Wij zijn begon
nen". Wie Zijn die ,,Wij"? 

Jo Torbeyns: ,,Het eerst is de 
idee geopperd in het Brusselse 
strijdkomitee, een formum van 
diensten die zich bezig houden met 
armoedebestrijding in het Brus
selse 

enkele maanden effektleve wer-
kmg? Tevreden? 

Jo Torbeyns: „Besef dat ons 
doel verre van bereikt is Eigenlijk 
zitten we nog steeds in een welis
waar operationele maar dan toch 
verkennende fase 

Er moeten nog heel wat bedrij
ven gekontakteerd worden, afspra
ken gemaakt met nieuwe leden 
enz Kortom, we zijn in volle ontwik
keling " 

WIJ: Op wat slaat de term be
hoeftige ? Valt er een evolutie te 
bespeuren? 

Jo Torbeyns: ,,Op het vlak van 
de armoede zijn er inderdaad ver
schuivingen merkbaar, zelfs mar
kante 

Een zestal jaren geleden ging 
het om het klassieke type van de 
clochard, zo'n 35 a 45 jaar oud, die 
om den brode rondzwierf Dan brak 
vanaf 1983 een periode aan, dat 
heel wat jonge gezinnen zich aan
meldden Gezinnen die ooit een ze
kere welstand hadden gekend, 
maar dan plots door een samen
loop van omstandigheden in de ar
moede terecht kwamen 

De jongste jaren worden we ge
konfronteerd met het probleem van 
de vluchtelingen In zule mate dat 
we een paar weken geleden de 
hulp aan de vluchtelingen geschei
den hebben van deze aan de au
tochtone bevolking " 

WIJ: Aldus belanden we bij het 
probleem van de gastarbeid. 

Jo Torbeyns: ,,Zeker 20 jaar 
lang funktioneerde er overal een 
aparte sociale dienst voor de 
vreemdelingen Men is daarvan af
gegaan, omdat duidelijk werd dat 

Je moetje dit even voorstellen 
loensen die het met breed hadden 
maar zich nu en dan toch al iets 
konden gunnen Plots om welke 
redenen ook, dienen zij zich alles 
te ontzeggen Dit is moeilijk leidt 
tot afbetalingen schulden enz 
Niet zelden moeten zij van ,,min" 
herbeginnen, en met van ,,nul" 

Kom bij dit alles dan nog dat zij 
in een krot terecht komen Het ak-
sentueert allemaal dat zij slechts 
paria 's zijn Ivlomenteel denken we 
eraan, in een soort samenwer
kingsverbond een immobilien-vzw 
op te richten die huurt, in orde zet 
en onderverhuurt aan draaglijke 
prijzen " 

WIJ: Terug naar het heden. 
Hoe werkt de Voedselbank? 

Jo Torbeyns: ,,Het principe is 
vrij eenvoudig Er bestaan op ver
schillende niveaus voedselover-
schotten Europees, bij bedrijven, 
in grote restaurants enz Aan de 
andere kant zijn er heel wat men
sen die geen eten hebben 

De Voedselbank brengt beide in 
kontakt Ze verzamelt alle over
schotten of inventariseert ze, en 
treedt dan als het ware op als tus
senpersoon voor de organisaties 
en diensten die het voedsel verde
len " 

Sociale begeleiding 
WIJ: Kunnen alle welzijnsor

ganisaties zomaar scheep gaan 
met de Voedselbank? 

Jo Torbeyns:,, Neen Organisa
ties die lid willen worden van de 
Voedselbank, moeten meer dan 
aan voedselbedeling doen Zij 
moeten tegelijkertijd een of ande
re vorm van sociale begeleiding op
zetten 

Jo Torbeyns ,,Wij hopen dat de Voedselbank zich zo vlug mogelijk overbodig maakt' 

Vanuit een viertal verenigingen 
IS men dan serieus aan de kar gaan 
trekken Ik denk hierbij aan het Le
ger des Heils, Spullenhulp, Tele-
dienst en het Smt-Vincentius-a-
Paulo-Genootschap Stuk voor 
stuk organisaties die vanuit een
zelfde bekommernis behoeftigen 
aan voedsel en kleding helpen, die 
van oudsher steeds bezig geweest 
zijn met onder meer materiele hulp
verlening 

Samen zetten zij de Voedsel
bank op, en sedert juli zitten wij in 
een opgekalefaterd depot aan het 
Brussels Zeekanaal " 

WIJ: En wat is uw ervaring na 

Slechts paria's... 
WIJ: Laat ons eerst even te

rugkomen op het uitgangspunt: 
het voeden van behoeftigen. 
Hadt u bij de start een kijk op het 
aantal behoeftigen in Brussel? 

Jo Torbeyns: ,,Het is onbegon
nen werk, op de bevolking van 
Brussel een percentage te plakken 
van mensen die in aanmerking ko
men voor de Voedselbank Het eni
ge wat we hebben zijn reële cijfers 
van zoveel mensen hier, zoveel 
mensen daar die door de verschil
lende organisaties worden be
reikt " 

beide groepen met dezelfde pro
blemen geplaagd zitten 

Met dit verschil zelfs, dat gastar
beiders beter hun plan trekken Er 
IS meer solidariteit Zij kunnen met 
minder leven en toch de kwaliteit 
van hun leven voldoende hoog 
houden " 

WIJ: Welke zijn de grootste 
noden van de autochtone be
volking? 

Jo Torbeyns: ,,Meestal gaat het 
om een samenspel van f akteren als 
een verminderd inkomen, wer
kloosheid, het zich moeten aan
passen aan een nieuwe levensstijl 

Deze kan erg verscheiden zijn 
Zo kunnen op Spullenhulp en Tele-
dienst mensen terecht die bij het 
OCMW met of onvoldoende wor
den geholpen, die hulp behoeven 
om op een bepaald ogenblik hun 
budget te halverven enz Andere 
mogelijkheid is dat een organisatie 
een samenwerking opzet tussen 
mensen met meer middelen, om 
bvb gezamenlijk een restaurant uit 
te bouwen " 

WIJ: Hoeveel mensen zijn er 
voltijds werkzaam op de Voed
selbank? 

Jo Torbeyns: „Drie mensen zijn 
er voltijds mee bezig In het geheel 

zijn we met een tiental mensen, de 
ene halftijds de andere 's avonds 

Belangrijks is uiteraard het gaan 
prospekteren in de voedselketens 
enz En vermits 60 % van het eko-
nomisch leven zich in Vlaanderen 
afspeelt, gebeurt dit voornamelijk 
door Nederlandstaligen 

Toch willen we nationaal wer
ken België is te klem voor 3 of 4 
voedselbanken De bedrijven heb
ben hier trouwens slechts een ze
tel Ekonomisch gezien dringt zich 
dus een centrale werking op " 

Tijdelijk? 
WIJ: Hebt u geen probleem 

met de bruikbaarheid van het 
voedsel ? Moet het voedsel met 
gekontroleerd worden ? 

Jo Torbeyns: ,,ln de Raad van 
Beheer hebben we iemand die ja
renlang instond voor de inspektie 
van het voedsel bij een restaurant-
keten Hij doet dit ook bij ons 

Verder werken we samen met de 
inspektiedienst van de stad Gent 
BIJ de genngste twijfel komen zij 
kon troleren " 

WIJ: Wie het heeft over voed-
seloverschotten, denkt onmid
dellijk aan de melkplassen, de 
boterbergen enz. van de Europe
se Gemeenschap. 

Jo Torbeyns: ,,Aan kontakten 
met bvb staatssekretaris De 
Keersmaeker ontbreekt het met 
De EEG-reglementering is echter 
zo, dat WIJ met aan die overschot
ten geraken Deze worden aan la
gere prijzen verkocht en de Voed
selbank werkt in principe nooit met 
geld 

Er zijn nu tekenen dat de EEG er
aan denkt haar reglementering aan 
te passen, maar in welke richting 
dit zal gaan is met geweten In ie
der geval IS er een Europese Fede
ratie van Voedselbanken opgericht 
om vanop hetzelfde niveau te kun
nen spreken " 

WIJ: Fundamenteel ijvert u om 
het fenomeen van de armoede 
uit de wereld te helpen. Hoe ziet 
u dit ? Wat kan u vanuit de Voed
selbank meer doen dan dagelijks 
mensen aan hun boterham te 
helpen? 

Jo Torbeyns: ,,België is een 
land met veel wetten en rechten die 
evenwel met de voeten getreden 
worden Nu zullen wij er wel met in 
slagen die rechten te doen uitoefe
nen van mensen die ze met kunnen 
laten gelden Wel hopen we duide
lijk te kunnen maken dat er wat 
schort aan de wet, zoals bvb deze 
op het OCMW Ook willen we dat 
de mensen die aan sociale begelei
ding doen, meer mogelijkheden en 
aanmoediging krijgen Dit zal zeker 
de kwaliteit ten goede komen " 

WIJ: Op langere termijn moet 
de Voedselbank zichzelf dus 
overbodig maken? 

Jo Torbeyns:,,Inderdaad, dat 
hopen we Dat we slechts tijdelijk 
moeten optreden We vrezen even
wel dat we nog geruime tijd zullen 
moeten werken De vrees is in dit 
geval groter dan de hoop " 

(j.a. - m.v.l.) 

vMENSEN 
1SONS 
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