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,,De CVP zet eens te meer beginselen voorop die bestemd zijn om in de 
eerste plaats het eigen Vlaams imago op te poetsen en niet zozeer om ze 

in de werkelijkheid om te zetten." 
(Hoofdredakteur Piet Van Brabant in „Het Laatste Nieuws", 18/11/1986) 

„Notre Fric" 
De C.V.P. heeft, naar eigen zeggen, een „schitterend" kongres 

gehad. Het is niet aan ons, over dit hoedanigheidswoord te 
twisten. Een partijltongres is in de allereerste plaats bestemd voor 
de eigen aanhang. Het komt dan ook vooreerst de C.V.P.-
achterban toe, al dan niet blij te zijn met een dode mus. 

Wel weze vastgesteld dat er aan Vlaams vlagvertoon werd ge
daan. De al zo lang op hun honger gebleven kongressisten ap
plaudisseerden dankbaar bij iedere Vlaamse tremelo in de 
toespraak van Swaelen. De op dreef gebracht C.V.P.-voorzitter im
proviseerde een variante op de schild-en-zwaardslogan uit de vijf
tiger jaren: de C.V.P. thans als het geloof, de hoop en de toekomst 
van Vlaanderen... 

Het kongres, de dag voordien nog gekonfronteerd met de resul
taten van een voor de christen-demokraten rampzalige opiniepei
ling, voelde duidelijk de hete adem van een herboren en slagvaar
dige Volkouüie in de nek. Een aantal van de C.V.P.-resoIutIès wa
ren zó uit het VU-programma gelicht: de keuze voor een Europa 
der volkeren, de eis dat ontwikkelingssamenwerking naar de Ge
meenschappen gaat, de codex van de mandatarissen. 

Of de Vlaamse lippenbelijdenis verder reikt dan de kongreszaal 
is twijfelachtig. Ook in het verleden heeft de C.V.P. Vlaamse kon-
gressen gehad, dat van de Heizel bijvoorbeeld. Gevolgd in het 
dagdagelijkse politieke leven door de verloochening van de kon-
g^esbeloften. 

Zal het nu anders zijn? De C.V.P. heeft het ditmaal bestaan, nog 
tijdens haar kongres de kool en de geit toe te juichen. Kreeg Swae
len voor zijn verbaal flamingantisme applaus, dan ging er zo mo
gelijk nog méér applaus naar eerste-minister Martens.Die er 
nochtans geen twijfel liet over bestaan dat zijn herstelbeleid — of 
wat daarvoor moet doorgaan — voorrang zal krijgen op de 
Vlaamse eisen. 

Hoe dan ook krijgt de C.V.P. reeds deze week de tijd om haar 
kongreswoorden om te zetten in daden. Eigenlijk is de tijd reeds 
voorbij. De gelegenheid om het arrest van de Raad van State in
zake Happart onmiddellijk naar de geest en naar de letter te doen 
uitvoeren is reeds verkeken. De regering zelf ging in beroep tegen 
het Happart-arrest. Martens in hoogsteigen persoon heeft de Voe-
rense paardenmolen op gang gebracht. Het is tipisch voor deze ar
rangeur dat hij de schorsing van Happart door de Limburgse goe-
vemeur onmiddellijk liet kompenseren met de informatie
opdracht aan een beminnelijke maar volkomen overtollige be
jaarde Westvlaamse baron. Het ontbreekt immers niet aan infor
matie over Voeren. Het ontbreekt aan de politieke wil om een 
einde te stellen aan de komedie. 

Twee andere communautaire dossiers staan thans onmiddellijk 
voor de vervaldatum. In beide dossiers gaat het om centen, „notre 
fric", zoals vice-premier Gol dat noemt. Er is een Waals offensief 
losgebarsten tegen de Vlaamse eis dat aan de Gemeenschappen 
meer geldmiddelen zouden verleend worden en dat zulks zou ge
beuren onder de vorm van ristomo's. Even razend verzetten de 
franstaligen zich tegen ieder voornemen om de gezondmaking 
van de hoofdstedelijke flnanciën gepaard te laten gaan met een 
stuk rechtsverschafhng aan de Brusselse Vlamingen. 

Gol, Wathelet, Maystadt, de Donnea en de voorzitters van de 
Waalse koalitiepartijen hebben reeds „njet" gezegd en dreigen 
met regeringskrisis. Inzake de middelen voor de Gewesten en Ge
meenschappen verwerpen zij de nochtans in 19SQ beloofde 
ristomo's. Zij houden vasi aan het voor Vlaanderen nefaste en 
voor Wallonië zo voordelige dotatiesisteem. En te Brussel over
treffen ze mekaar in francofone ijver om de erfenis van het F.D.F, 
in te pikken. 

De C.V.P. heeft zicht totnogtoe, zij het met (naar wij hopen) voor
bijgaande inkonsekwenties, voor deze Vlaamse eisen sterk ge
maakt. Ruimte voor spelletjes en maneuvers is er niet. Ofwel wor
den de eisen onverminderd gehandhaafd en dan dreigen de Wa
len hun chantage met regeringskrisis waar te maken. OfWel „ar
rangeert" de eerste-minister voor de zoveelste keer, komt er dit
maal een financieel konijn uit de hoge hoed en worden de 
Vlamingen met een fopspeen naar huis gestuurd. tvo 

Willy Desaeyere onthult 

Vlaams-Waalse 
geldstroom 

Het Vlaams-Nationaal Studiecentrum publiceerde 
het jaarverslag van het projekt „Geldstroom" van 
het Limburgse VU-kamerlid prof. Willy Desaeyere. 

Een bevestiging én ontnuchtering tegelijkertijd. 

UITGAANDE van de Leu
vense studies en bouwend 
op een verantwoorde meto 

dologie berekent dit rapport de 
interregionale geldstromen zowel 
voor het lopend jaar als voor de 
toekomst, gebaseerd op de jaar
lijkse projekties van het Planbu
reau. De konklusies zijn ont
hutsend. 

Een eerste vaststelling is dat 
het Belgisch deficiet praktisch 
uitsluitend door Wallonië wordt 
veroorzaakt. Tussen '7.5 en '85 
schommelt het Waalse aandeel 
in het totaal budgettair tekort 
rond de 75%! De voorliggende 
spaarplannen versterken boven
dien dit regionaal onevenwicht, 
zodanig dat in 1990 het over-
heidsdeficiet voor 100% zal wor
den veroorzaakt door Wallonië. 

Een tweede konklusie is dat er 
een voort-dürende geldstroom 
blijft bestaan van Vlaanderen 
naar Wallonië. In het verleden 
nam deze transfert steeds toe in 

omvang en belang. Zo werden 
tien jaar geleden 5% van de 
Vlaamse inkomsten (29 mijard fr. 
op 593 miljard fr.) naar Wallonië 
overgeheveld. In 1985 steeg dit 
tot 7,2% (112 miljard fr. op 1554 
miljard fr.). In de toekomst, wan
neer de spaarplannen worden 
uitgevoerd, zal deze geldstroom 
nog vergroten tot 8,6% in 1990 
(138 miljard fr. op 1596 miljard 
fr.). 

Deze ,,overheveling" van liefst 
138 miljard fr. wordt, volgens de 
VU-ekonomist, vooral veroor
zaakt door vier faktoren: de ge
ringere overheidsschulden van 
Vlaanderen, het lager niveau van 
de uitgaven in de sociale zeker
heid, het kleiner aantal Vlaamse 
overheidsambtenaren en het feit 
dat er minder openbare werken 
worden uitgevoerd in Vlaan
deren. 

Het is duidelijk dat deze steeds 
maar aanzwellende geldstroom 
moet gestopt worden. Desaeyere 

stipt zelfs aan hoe dit kan: het 
aantal Waalse ambtenaren ver
minderen, de sociale zekerheid 
federalizeren en de infrastruk-
tuurwerken in Wallonië op het 
aanvaardbare rijksgemiddelde 
brengen. Zelfs indien zou blijken 
dat de overheidsschuld niet kan 
gefederalizeerd worden, dan 
kunnen in ieder geval de 
,,nieuwe" schulden geregionali-
zeerd worden. Waardoor na twee 
jaar reeds een besparing van 100 
miljard fr. kan gehaald worden. 

Deze publikatie bevestigt wat 
velen vermoedden en wat ook 
door andere deskundigen reeds 
was aangehaald. Maar niemand 
had zich gewaagd aan heel pre
cieze berekeningen en iedereen 
zal verrast zijn door de immense 
omvang van de geldstroom van 
Vlaanderen naar Wallonië. Het is 
de verdienste van Willy Desaey
ere dat hij deze nuchtere en on
loochenbare cijfers bekend
maakt. Politieke konkluzies kun
nen niet uitblijven. 

Wierook 
en cempact-disG 
De overal aanwezige geur 

van wierook en het over-
aanisod van compact-disc-
apparaten: twee beelden die 
onze jongste redakteur bij
gebleven na zijn reis door 
Japan. 

Lees zijn ervaringen op 
biz. 10 en 11, evenals zijn 
gesprek met een Vlaamse 
pater in Tokyo op bIz. 24. 
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... en WIJ 
W/y ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze bneven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaadbne-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wi] 
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 

ten er tegen elkaar beschermd wor
den Mogen wij nog begrip opbren
gen voor de Zuid-Afrikaanse re-
genng' 

TVO vergeet eveneens te vermel
den dat Zuid-Afnka, naast de interne 
problemen, af té rekenen heeft met 
de marxistische agressie vanuit de 
buurlanden In plaats van het stomp
zinnig boycotten zou het vrije Westen 
er beter aan doen zich kordaat achter 
Zuid-Afrika te scharen om de „Sovjet-
Beer" duidelijk te maken dat het zijn 
hamer en sikkel moet afhouden van 
Zuid-Afrikai 

R.V., Gent 

„ONS VIR J0U"(3) 
Proficiat en dank voor dit artikel 

Het brengt een fris geluid in de zo 
vergiftigde polemiek over Zuid-Af rika 
Over dit onderw/erp schijnt inderdaad 
sinds enkele tijd elke objektiviteit uit 
den boze te zijn 

Het artikel in enkele klare zinnen 
een heldere ontleding van de werke-

„ONS VIR J0U"(1) 
Ik vraag me af of het hoofdartikel in 

,,WIJ" ,,Ons vir jou" (6 nov I I ) het 
officiële partijstandpunt verkondigt 
zoals men van een hoofdartikel in een 
partijblad zou kunnen ven«achten Zo 
ja, wanneer en in welke partij-instan-
ties werd dit standpunt behandeld ' 

Zuid-Afrika is voor vele kaderleden 
in de Volksunie met gelijk welk ander 
land Deze bekommernis die ze van 
in hun jeugd hebben meegekregen is 
op zichzelf eerbiedwaardig Ook Jo
den en franstaligen hebben aandacht 
voor kulturele banden over de gren
zen heen Dat aan de apartheid zoals 
die nu bestaat wat moet gebeuren 
weet president Botha zelf best 

l\/laar de demokratie zoals we die 
in het Westen kennen is onmogelijk 
in Azie, Latijns Amenka, Oost-Europa 
en heel Afnka Nergens kent men in 
Afnka echte meerderheidsregerin
gen Hef zijn alle autokratieen. 

Waarom dan die onafnkaanse 
norm toepassen alleen op Zuid-Afn-
k a ' l^en kan de kolonisatie in de rest 
van Afrika met gelijkstellen met de 
blanke aanwezigheid in Zuid-Afrika 
De blanken zijn in Zuid-Afnka met 
evenveel historische rechten als de 
zwarten en met minstens zoveel als 
de blanken in Nieuw-Zeeland en 
Australië 

Het principe van één man één stem 
toepassen in Zuid-Afnka staat voor 
de blanken gelijk met politieke zelf
moord Niemand kan hen dat vragen 
One man one vote, vote once, zegt 
men in Zuid-Afrika Zovele voorbeel
den geven hen gelijk, denk aan 
Kongo, Rhodesie en vele andere 

Er zijn twee mogelijkheden van vrij
making van de zwarte volken 

a Integratie in een politiek geheel 
waarin de meer ontwikkelde blanken 
dan een ondergeschikte minderheid 
zullen worden De blanke van Zuid-
Afnka IS echter met bereid om de vnj-
heid voor de zwarte te kopen tegen 
de prijs van zijn eigen politieke 
vrijheid 

b Het enige alternatief is dus apar
te vrijheden in geopolitieke geschei-
denheid nl afzonderlijke ontwikke
ling Hiertegenover staat geen alter
natief dat beter is en meer werkbaar 
IS Afzonderlijke ontwikkeling is voor 
de blanke Zuidafnkaan geen dogma 
of een ideologie Graag willen ze iets 
anders overwegen maar dit moet de 
politieke vrijheid voor de zwarten kun
nen bieden zonder de politieke vrij
heid van de blanken aan te tasten 

Bepaald ergerlijk is de dubbelmo-
raal die in het Westen bestaat 

Me" heeft normale internationale 
betrekkingen, ook kulturele, met alle 
Oostblokstaten, maar die zijn wel ver
boden met Zuid-Afnka Wordt nu ook 
de Volksunie door deze dubbelmo-
raal aangetast? 

P.D., Deurne-Antwerpen 

„ONS VIR J0U"(2) 
Het was te verwachten dat de partij 

zich in allerlei bochten zou wnngen 
op de houding van JP Pillaert en 
Nelly I^aes i v m Zuid-Afnka goed te 
praten 

De lijn van t goede nieuws. 
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s D e telefoon: de lijn van't leven. 

de 6 miljoen Zoeloes het geduld ver
liezen' 

Anderzijds moet men ziende blind 
zijn om met vast te stellen dat die lan
den die ekonomische sankties treffen 
toevallig juist die produkten uitzoe
ken die hun eigen export moeten be
vorderen 

En over de schande van de ANC-
moorden en gruweldaden tegenover 
die zwarten die het politiek met met 
hen eens zijn of over de afbraak van 
de enige echte internationale organi
satie, het Rode-Kruis, door een aan
tal gefrustreerde zwarte staten mag 
gerust nog wel eens een woordje wor
den gezegd 

In ,,WIJ" en vrank en vrij standpunt 
over een belangrijk onderwerp vind ik 
fijni 

A.V.W., Machelen 

„ONS VIR J0U"(4) ~ 
Het verheugt mij dat ,,Wij" de Zuid-

afrikaanse apartheidspolitiek uit 
volksnationalistische beweegrede
nen, genuanceerd maar krachdadid 
veroordeelt 

Nu maar hopen dat het IJzerbede-
vaartkomitee en het ANZ, die toch 
ook opkomen voor de mensenrech
ten van alle volken (maar mordieus 
het Zuidafnkaans volkslied op hun 
bijeenkomsten blijven zingen ook als 
dit een splijtzwam betekent in de 
Vlaamse gelederen) nu spoedig en 
even kordaat hun stem laten horen' 
Hiermee zal dan een einde komen 
aan de bestaande dubbelzinnigheid 

J.W., Antwerpen 

Het editoriaal van Toon Van Over-
straeten, in ,,WIJ" van 6 nov is er 
een mooi, maar spijtig voorbeeld van 

De redakteur spreekt nergens over 
de veranderingen, die in Zuid-Afrika 
de jongste jaren hebben plaatsgevon
den, wat de Apartheidswetten betreft 

De paragrafen over het zogenaamd 
,,sluitstuk van het Apartheidsbeleid", 
de thuislanden, zijn al te simpel 
gesteld Volgens TVO wonen alle 
Zwarten in de thuislanden en is de 

rest van Zuid-AfriKa bevolkt door de 
Blanken 

Tevens bezondigt hij zich aan de 
eeuwige dooddoener, de blanke min
derheid tegen de zwarte meerder
heid Wat doet de steller met de 
Zoeloe-, Xhosa-, Noord-Sotho-, Zuid-
Sotho-, Tswana-, Tsonga-, Swazi-, 
Venda-minderheid? Het gaat in Zuid-
Afnka met om de blanke minderheid 
tegenover de zwarte meerderheid 
Grosso modo elf minderheden moe-

jijks toestand en van de houding die 
WIJ Vlamingen en Vlaams-nationali
sten moet innemen terzake 

Dat de blanke regering steeds blijft 
treuzelen zodat elke maatregel ten 
goede, tenslotte al lang achterhaald 
IS, doet ons steigeren Tevens wan
neer we zien hoe ze ook geen enkele 
toegeving doet tegenover die zwarte 
bewegingen die positief willen mee
werken en geweld verwerpen Wach
ten de blanken tot bijvoorbeeld ook 

BRENTJENS EN TAK 
In ,,WIJ" van 13 nov 11 lazen wij 

dat in het artikel „Vijf vragen aan Er-
win Brentjes" het Taalaktiekomitee 
rechtstreeks wordt aangevallen 
Daarom graag dit antwoord 

Na de vorige parlementsverkiezin
gen was binnen TAK een kontroverse 
ontstaan over de vraag of het partij
politieke engagement van E Brent-
jens met zijn funkties binnen TAK te 
vereenzelvigen was De TAK-raad 
heeft daarop uitdrukkelijk gesteld dat 
de beweging met als verlengstuk van 
één persoon mocht worden be
schouwd en dat E Brentjens daaruit 
de nodige konsekwenties moest trek
ken De ware breuklijn binnen TAK 
ligt dan ook in het gegeven dat E 
Brentjens verder „cavalier seul" 
wous spelen, en dat de TAK-raad 
hiermee met akkoord kon gaan De 
basisprincipes van het Taalaktieko
mitee luiden juist dat het een ideolo
gische en partijpolitiek ongebonden 
beweging is Is het dan met meer dan 
logisch dat TAK zijn uitgangspunten 
wil doen naleven *? 

Uiteraard heeft deze diskussie de 
nodige venwikkelingen meegebracht 
waardoor voor vele militanten en 
sympathisanten de situatie met meer 
duidelijk was Het heeft geen zin daar 
verder op in te gaan Erwin heeft uit
eindelijk ontslag genomen uit het 
TAK Langs deze weg drukken wij 
ons respekt uit voor het vele werk en 
de initiatieven die hij voor TAK heeft 
ontplooid Anderzijds ontkennen wij 
met kracht zijn bewenng dat,,binnen 
TAK de jongste tijd de daden steeds 
minder belangrijk werden" De jong
ste maanden werden tientallen akties 
gevoerd waarvan verscheidene uitge
breid het pieuws haalden denk maar 
aan ons ,,mosselsouper" in Voeren 
(21/9), onze aanwezigheid op de 
Waalse feesten in Wezembeek-
Oppen (26/9), de anti-faciliteiten-
avond in Linkebeek (18/10) en zopas 
nog de uiterst stijlvolle amnestie-
plechtigheid bij het oude interne-
nngskamp van Lokeren op 11 novem
ber Dat Erwin (net als zovele ande
ren) zijn verdiensten heeft binnen 
TAK, staat buiten kijf, dat echter met 
zijn wegvallen TAK veroordeeld is, is 
geenszins het geval 

TAK doet voort, met een nieuwe lei
ding en een hernieuwde gesst 
Vlaanderen heeft nood aan een be
weging die zich — zonder kompromis 
aan te gaan en werkelijk ongebonden 
op elke vlak — verzet tegen élles wat 
een eigen Vlaamse staat in de weg 
staat En wij weten dat wij m dit ver
band het vertrouwen van onze ach
terban zeker hebben bewaard 

Namens TAK, 
Bruno Huygebaert 

20 NOVEMBER 1986 



Claus 
gelauwerd 

De grootste 

Vorige week vrijdag overhan
digde de Nederlandse koningin 
Beatrix de prijs der Nederlandse 
Letteren aan Hugo Claus. Dit Is 
de hoogste onderscheiding die 
een schrijver In Noord en Zuid 
tijdens zijn leven kan ontvangen. 

In zijn dankwoord benadrukte 
hij de waarde van de Vlaamse 
kleur In het Nederlands. Hij zong 
de lof van zijn Instrument: de taal. 
„Als minnaris, vrouwen weduwe, 
met haar ontrouw en haar passie, 
haar dwalingen en haar luister." 
Claus was ook scherp voor het 
kultuurbeleid In zijn eigen land: 
„Ik l<om uit een land dat zijn 
schrijvers erkent, meestal onder 
de zoden, als de naam van een 
zijstraat, als een borstbeeld bij 
een besmette vijver." 

Daags nadien ontving Claus 
ook de Herman Gorter-prijs voor 
zijn verzenbundel „Alibi". 

Men kan voor of tegen Hugo 
Claus zijn, men kan hem haten en 
liefhebben om al zijn kapaciteiten 
en hebbelijkheden. Maar vermoe
delijk Is hij de grootste schrijver 
die vandaag in het Nederlandse 
taalgebied leeft en werkt. 

Iets minder in de belangstel
ling, maar daarom niet minder 
belangrijk, was de uitreiking van 
de Joost Van den Vondelprijs, de 
belangrijkste onderscheiding 
voor een filoloog In de Duits- en 
Nederlandstalige letteren, aan de 
Gentse hoogleraar en nationalist 
Gilbert De Smet. Onze oprechte 
gelukwensen! 

Wilfried, 
de Bask... 

Eind van de maand gaan In 
Spaans-Baskenland de verkiezin
gen door voor het regionale parle
ment. De lokale krlsten-demokra-
ten gebruiken daarbij In hun kam-

M^ 
pagne een affiche met de foto van 
Wilfried Martens, die deze gema
tigde nationalisten alle sukses 
toewenst. Daarover Is heibel ont
staan. 

In het parlement te Brussel 
wordt de vraag gesteld of Mar
tens, na de boel hier in het hon
derd te hebben gestuurd, nu ook 
de Baskische knoop nog wat 
meer zal verwarren? Zijn oud-
medestudent en senator Walter 
Luyten heeft Martens vroeger 
reeds verwittigd dat het voor eer-
ste-minlsters In Baskenland soms 
erg gevaarlijk Is... 

Deze goedkope Martens-show 
Is beschamend in vergelijking 
met wat de VU-parlementsleden 
Luyten en Kuijpers reeds jaren
lang doen voor de Europese min
derheden, o.m. via de steun voor 
het Baskisch onderwijs In Frans-
Baskenland. De CVP spotte zelfs 
met het „Europa der Volkeren". 
„Ons echt inter-nationalisme uit 
zich in daden en blijft niet steken 
in holle woorden op een kon-
gres", zei Walter Luyten. 

WI^^S^ 
Hugo Schiltz, volksvertegenwoordiger 

Luyten: 
daden! 

...op muziek
avond? 

Voor de 12de maal wordt In het 
komende weekeinde een muzika
le ontmoeting georganiseerd met 
Baskische vrijheldszangers. De 
schitterende zangers Peio Ospi-
tal en Pantxoa Carrere. waarvan 

D Donderdagavond onthield de 
CVP zich In de kommissie omdat 
het regeringsvoorstel geen nieuwe 
middelen verstrekt aan de gemeen
schap. Een heldendaad? 

Het was duidelijk dat de CVP-fraktie 
langzaam maar zeker in het nauw 
gedreven werd. Er waren de vrij 
agressieve verklaringen van de frans-
taligen, de CVP-ers en de liberalen. 
Anderszijds was er de stoere verkla
ring van Gaston Geens geweest, een 
aantal weken terug. Vanzelfsprekend 
legde de Vlaamse oppositie eveneens 
de CVP-fraktie het vuur aan de sche
nen met de vraag: wat komt er nu 
van? 

Op zeker ogenblik legde dan minis
ter Jean-Luc Dehaene een verklaring 
af namens de regering, waarin hij 
vroeg de rijksmiddelenbegroting on
verkort goed te keuren. PJIet de belofte 
dat de regering vóór de eindstemming 
de kamer een verklanng zou afleg
gen. Hiermee stond de CVP-fraktie 

natuurlijk in haar hemd, temeer 
daar de kommissievergadering 
een publieke vergadering was en 
de perstribune volledig bezet 
was. Zij heeft dan een uitweg 
gezocht, door zich te onthouden 
op een onderdeel van een artikel 
van de wet op de rijksmiddelen
begroting, betreffende de ristor-
nos aan de gemeenschappen en 
gewesten. Om aldus toch niet 
helemaal het gezicht te verliezen 
en enige drukking op de regering • 
te kunnen uitoefenen. 

O Vooral vice-premier Jean Go! 
blijkt het been stijf te houden. 
Waarom precies? 

Dit heeft hij onverbloemd en duide

lijk venvoord in een geruchtmakend 
interview in „Le Soir", waarin hij stelt • 

1. Wij bevinden ons financieel in 
een bevoorrechte positie. Wie kan mij 
een geldige reden aan de hand doen 
waarom ik van deze bevoorrechte 
positie afstand zou doen ? 

2. Gol maakt handig gebruik 
van de krisissituatie en de schrik 
voor moeilijkheden bij de CVP-
top, om op die manier de Vlamin
gen te chanteren op basis van de 
ervaringen in het verleden. Hij 
heeft steeds op die manier zijn 
slag thuisgehaald, waarom dit
maal niet? 

3. Ook Gol verwondert er zich 
waarschijnlijk over waarom de 
Vlamingen hun meerderheid niet 
gebruiken om dit spel te doorkrui
sen en hij wacht vermoedelijk het 
moment af waarop dit wel zal 
gebeuren. Intussen komt hij op 
voor zijn gemeenschap die hierbij 
haar voordeel doet. 

D Hoe zal dit zoveelste Incident 
„gesloten" worden? De zoveelste 
kapitulatle? 

Er zal waarschijnlijk een erg inge
wikkeld en ondoorzichtig kompromis 
uit de bus komen. Wij kunnen natuur
lijk niet voorspellen, maar het 
komt mij voor dat men aan de 
Vlamingen iets zal geven dat ei
genlijk reeds lang verworven was 
maar het op die manier voorstel
len dat zij iets bekomen hebben. 

De overheveling van de para-
statalen bv. is iets dat reeds jaren 
aansleept en al lang had moeten 
gebeurd zijn. fi^aar intussen zijn 
deze parastatalen in een slechte 

financiële toestand gekomen, zo
danig dat het hierbij bijna een 
vergiftigend geschenk wordt. 

Wel vrees ik dat in ruil voor het 
eindelijk uitvoeren van een aantal 
zaken, die reeds in '82 en '83 had 
moeten gebeuren, men zal toege
ven op het vlak van de successie
rechten voor Brussel zonder fun
damentele wijziging van het sta
tuut. 

D De Vlaamse regering, met uit
zondering van voorzitter Geens, 
haalt nog zelden het nieuws. Een 
verklaring? 

Dit is heel duidelijk een gevolg van 
het verdwijnen van de Volksunie uit 
de Vlaamse Exekutieve, die hierin de 
rol van starter kon spelen en de meer
derheidspartijen aldus dwong zich te 
profileren. De gelijkschakeling van de 
meerderheden in gemeenschap en 
gewest enerzijds en in de centrale 
regering anderzijds, is een slechte 
zaak geweest voor het dynamisme 
van de Vlaamse regering. 

Bovendien begint op deze Vlaamse 
regering de vaststelling te wegen dat 
ZIJ door hun partijgenoten in de cen
trale regering met voor ernstig geno
men worden. 

D Hebt u heimwee naar de tijd dat 
u zelf gemeenschapsminister was? 

Ja en neen. Neen, wanneer ik mijn 
agenda bekijk die weliswaar nog 
steeds oven/ol is maar toch minder 
jachtig. Ja, wanneer ik bedenk dat de 
Volksunie-impuls in de Vlaamse 
staatshen/orming thans niet meer via 
de uitvoerende macht aan bod kan 
komen. 

' t e i - j 

MENSEN IN 
""NIEUM^ 

-fc. 

Vrijdagavond ging de jongste Vlaamse film, ,,Het Gezin van Pae-
mel", in première. Volgaarne bevestigen wij dat dit een prachtige prent 
geworden is, die heus wel internationale vergelijkingen kan en zal 
doorstaan. 

Naar onze mening schitteren vooral Ronny Waterschoot en Jan 
Decleir in hun rol van stakingsleider en stroper. Regisseur Cammer-
mans verdient onze felicitaties. 

wij reeds liederen hoorden om de 
IJzerbedevaart van '73, komen 
samen met een groep Baskische 
instrumentalisten weer een top
prestatie leveren op deze ver
broederingsavond Vlaanderen-
Baskenland. Zij doen dit volko
men gratis! 

De opbrengst van de beide op
tredens komt ten goede aan het 
door de Baskische ouders zelf 
opgerichte onderwijsnet in Frans-
Baskenland. Wij bevelen deze 
manifestaties graag bij onze le
zers aan. Vlaamse inter-nationa-
listen mogen deze eerlijke ver
broedering van de volkeren-zon
der-staat eigenlijk met missen. 

Zaterdag 22 november in de 
Aula Major aan het universiteits-
plein te Wilrijk en zondag 23 no
vember in het dienstencentrum 
Van Volden langsheen de Boeve-
riestraat te Brugge Aanvang tel
kens om 20 uur. 

Zou ook Wilfried komen? 

Kinderen in nor 

Gewezen VU-kamerlid Raf De-
clercq was jaren geleden de eer
ste om de schande van de opslui
ting van kinderen te veroordelen. 
Deze klacht werd maandag bijge
treden en versterkt door de 
,,Werkgroep Kinderen in de Ge
vangenis". Aan de hand van cij
fers werd deze Belgische ,,situa
tie" schrijnend geïllustreerd. 

Jaarlijks komen meer dan 
100.000 minderjarigen ,,in aanra
king" met het gerecht en vorig 
jaar werden niet minder dan 1368 
van hen effektief in de nor opge
sloten, wat in vergelijking met zes 
jaar geleden een verviervoudi
ging betekent. 

Vaak gaat het om pietluttige 
misdrijven waarvoor de jeugd-
rechter-van-dienst niet onmiddel
lijk een betere oplossing kan of 
wil bedenken. Zo weten wij dat er 
in de hete zomer van '85 vier 

zigeunerkinderen tussen 8 en 14 
jaar gedurende één maand opge
sloten zaten in een stinkende cel 
van de rijksgevangenis ,,Pan-
dreitje" te Brugge. Midden tus
sen vaak gevaarlijke kriminelen. 
Toen o.m. Raf Declercq daarte
gen protesteerde weigerde justi
tieminister Gol iets te onderne
men. Vandaag zitten een jongen 
van 11 en 13 jaar achter de tralies 
in Leuven-Centraal. 

Elk zinnig mens weet dat dit 
pedagogisch met aanvaardbaar 
is en op geen enkele wijze te 
verantwoorden valt. Kinderen die 
misstappen begaan, horen niet 
thuis in een gevangenis maar 
verdienen een aangepaste bege
leiding in een daartoe ingericht 
tehuis. Over die ,,verbeteringsin
stellingen" is trouwens heel wat 
te zeggen: vaak zijn deze niet 
beter dan holen waar misdadig
heid wordt ,,aangeleerd". 

België verkracht inderdaad de 
elementaire rechten van kinde
ren-in-nood! 

Raf 
Declercq: 
stop 
opsluiting 
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„De CVP wordt ook bedreigd 
door de aanpak van de nieuwe VU-
voorzitter, Jaak Gabriëis, die een 
algemene verjonging van zijn kader 
voorbereidt en tegen de voigende 
verkiezingen een vernieuwde nati-
onaiistische formatie wii aanvoe
ren. Ook hier kan de CVP tieei wat 
veren laten." 

(Hoofdredaideur Manu Ruys in „De 
Standaard" van vnjdag 14 november 
1986) 

Pluralistisch 
De Volksunie wenst de pas 

geïnstalleerde nationale raad 
voor het pluralistisch onderwijs 
alle heil toe. Toch maal<te voorzit
ter Gabriels enl<ele bemerkingen. 

Ten eerste stelt hij vast dat de 
wet op het pluralistisch onderwijs 
gestemd werd in 1975. Elf jaar la
ter volgt pas de installatie. Maar 
op het ogenblik dat deze eerste 
stap gezet wordt, is er noch de
mografisch noch budgettair 
ruimte voor de uitbouw van het 
pluralistisch onderwijs als nieuw 
doorbrekend onderwijsmodel. 

Bovendien blijft het gesubsi
dieerd officieel onderwijs, inge
richt door provincies en gemeen
ten, wettelijk verhinderd om zich 
als pluralistisch onderwijs in te 
richten. De VU is er voorstander 
van om deze grendel te laten 
springen, en zal hiertoe een voor
stel indienen tot wijziging van de 
Schoolpaktwet. 

Tot slot stelt de VU vast dat de 
nieuwe vormen van onderwijs die 
zich de laatste jaren hebben aan
gediend de facto pluralistisch zijn 
in levensbeschouwelijke zin, 
doch onvoldoende kansen krij
gen om zich te ontwikkelen en 
evenmin te vatten zijn in strakke 
schema's. 

VU in lift 
Vrijdag publiceerde de VUM-

krantengroep de resultaten van 
een opinie-peiling uitgevoerd 
door het bureau ,,Dimarso". 
Vooraf benadrukken wij dat geen 
blind geloof mag gehecht worden 
aan zo'n uitslagen; de jongste 
nationale verkiezingen bewezen 
dit andermaal. Toch kunnen pei
lingen op trends duiden. 

Opvallend is dat de rege
ringspartijen samen met langer 
de helft van kiezers achter zich 
weten te scharen. De PVV gaat 
achteruit, maar vooral de CVP 
krijgt aardig wat klappen te inkas-
seren. De SP en Agaiev blijven 
winst boeken, alhoewel met meer 
zo nadrukkelijk als bij peilingen 
tijdens de voorbije maanden. 

De vooruitgang van de Volksu
nie is het meest opmerkelijk. In 
vergelijking met de verkiezingen 
van '85 springt de VU een 0,5%, 
maar ten opzichte van de peiling 
van september gaan de nationa
listen bijna 2% vooruit. Wat om
gerekend enkele tienduizenden 
stemmen ekstra betekent. 

De VU heeft niet alleen het ne
faste bergaf-glijden gestopt, 
maar slaagt erin opnieuw om
hoog te komen. Voorzitter Ga
briels voorspelt dat dit nog maar 
het begin van de vooruitgang is. 
Wij hopen het met hem. 

P W toch... 
De PVV, en meer in het biezon-

der vice-premier Guy Verhof-
stadt, probeert sinds jaren de 
mensen ervan te overtuigen dat 
het sociaal-ekonomisch kluwen 
helemaal niks te zien heeft met 
het kommunautaire vraagstuk. 
Hij herhaalde dit oude standpunt 
nog maar eens in de televi
sie-uitzending „Konfrontatie". 
Steeds weer heet het dat ,,het 

Vorige week dona^ __^ -r een fikse delegatie van VU-parlementsleden een bezoek aan de goeverneur 
van Limburg. „Wij zijn van oordeel dat het getalm van de centrale regering en provinciale overheid van 
Limburg in de kwestie Happart en het burgemeesterschap van Voeren nu toch wel alle grenzen van het 
geduld overschrijdt. (...) Wij eisen van U, Mijnheer de Provinciegoeverneur, een onmiddellijke, duidelijke 
enradikale beslissing." De goeverneur antwoorde dat hij binnen de kortste keren een beslissing zou ne
men, wat enkele uren later inderdaad gebeurde. Happart werd geschorst. Maar de gekke karroussel blijft 

draaien... (foto: Het Belang van Limburg) 

sociaal-ekonomisch herstelbe
leid primeert en dat het kommu
nautaire dossier moet wachten". 

Verhofstadt en Martens en alle 
andere verdedigers van deze 
stelling dwalen. Dit blijkt overdui
delijk uit de dagelijkse politieke 
praktijk. Geen enkel ekonomisch 
dossier kan behandeld worden 
zonder dat daarover heibel tus
sen de gemeenschappen ont
staat. Wanneer zullen deze poli
tici eindelijk eens willen onder-

De vervoerde baron 
W IE hem als goeverneur 

gekend hebben, hou
den doorgaans de her

innering aan een korrekt en be
minnelijk man. Alhoewel van 
huize uit een franskiljonse bel-
gicain heeft baron Pierre van 
Outryve d'Ydewalle tijdens de 
34 jaar dat hij de provincie 
West-Vlaanderen bestuurde 
weinig vijanden gemaakt, zelfs 
bij de Vlaams-nationalisten. Hij 
goeverneerde met een tikkeltje 
aandoenlijke oubolligheid, In 
een oprechte noblesse obllge-
stljl, met veel zin voor mense
lijke verhoudingen en fluwelen 
nuances. 

Alhoewel hij een achttal jaren 
geleden met pensioen ging, Is 
hij tot het Brugs decor blijven 
behoren. Men ziet hem wel 
eens door de straten schuifelen 
In zijn goedkoop Volkswa
gentje Golf. Of hij wandelt 
langs trapgevels In zijn eeuw
ige groene loden, echtgenote 
aan de arm en hondje aan de 
lijn. E' is van hem geweten dat 
hij gr^ag tuiniert. Hij heeft in
derdaad het hoofd en de han
den om voorzichtig een roze
laar bij te snoeien of reukerwt-
jes langs een kippedraad te lel
den. Hij Is een regelmatige en 

rustige bezoeker van de parken 
en bossen In en rond de stad, 
waar hij aandachtig de wisse
ling van de seizoenen afleest 
aan de botten of de neer-
dwarrelende bladeren. 

Maurice De Wilde heeft hem 
terug ten publieke tonele ge
voerd in de roman fleuve over 
de tweede wereldoorlog, als 
oor- en ooggetuige uit de tijd 
dat het tussen Leopold III en 
diens ministers scheef begon 
te lopen. Op het scherm was de 
baron zoals in het leven: hoofs 
en aandoenlijk, met voor de ge
legenheid nietszeggende diplo
matische welsprekendheid. 

Wat heeft Pierre van Outryve 
d'Ydewalle er toe aangezet, 
zijn herfstelijke tuinen te ruilen 

voor de winderige hoogten In 
het Verre Oosten aan de andere 
kant van het land? 

Minister van Binnenlandse 
Zaken Michel heeft hem voor
gesteld, een Informatieop
dracht in Voeren te aanvaar
den. De baron vroeg 24 uren 
bedenktijd. En daar hij vast
stelde, zo verklaarde hijzelf In 
een interview, dat de eerste-
mlnlster er sterk op aandrong, 
heeft hij na een etmaal dan ook 
maar aanvaard. 

Of de beminnelijkheid en de 
diplomatieke gaven van Pierre 
van Outryve d'Ydewalle vol
staan om de kettingzwaaiers en 
knuppelkloppers van retour a 
Liège te ontwapenen. Is een 
andere zaak. Hoe dan ook: Mar
tens drong aan. En de baron — 
noblesse oblige — gaat. Een 
dienstwillig man, met z'n oren 
uit de hoge hoed van de eerste-
minlster getoverd. Het konijn 
waarvan Mariens in de grond 
niets anders verwacht dan nog 
maar eens wat tijdwinst. 

We mogen de baron graag. 
Hij heeft van ons een cadeautje 
tegoed, straks rond Sinter
klaas. Een plaat van Brassens, 
met het liedje „auprès de mon 
arbre, j'étais si heureux..." 

kennen dat er geen deugdelijk en 
duurzaam sociaal-ekonomisch 
herstel mogelijk is, zonder dat dit 
land kompleet en radikaal omge
vormd is in twee staten met zeer 
verreikende bevoegdheden en 
middelen? Een mogelijks herstel 
hangt onlosmakelijk samen met 
een oplossing van het konflikt 
tussen de beide volkeren die iii 
België wonen! 

Het feit dat de PVV reeds jaren 
bij dit axioma zweert, is er mee 
de oorzaak van dat deze partij 
niet de minste belangstelling ver
toont voor de rechtmatige eisen 
van de Vlamingen. En zich ook 
nooit eerlijk uitspreekt over de 
staatkundige problematiek. 

...Op 
kommunautair 
ijs? 

Toch werd PVV-staatssekre-
taris Jean Bascour gedwongen 
om dezer dagen iets over het pro
bleem van de geld voor het Brus
selse Gewest te zeggen. In een 
reaktie op de provokante uitspra
ken van de franstalige politici 
Thys, Gol en Deprez heeft Ba
scour gesteld dat deze financiële 
middelen niet zullen worden vrij
gegeven zolang niet voldaan is 
aan een aantal voorwaarden. Al
hoewel deze reeds ingeschreven 
staan in de begroting. 

Een erg zachtgekookt Vlaams 
standpunt, dat er niettemin op 
wijst dat ook de PVV iets moet 
ondernemen. In het verleden is 
het Brusselse probleem en het 
negeren van waarborgen voor de 
Vlamingen in de hoofdstad al va
ker aanleiding geweest voor hule 
grote moeilijkheden... 

De karroussel 
De Voerense karroussel lijkt 

wel zot te draaien. Drie en een 
halfjaar lang gedogen de CVP en 
PVV dat een Nederlandsonkun-
dige bendeleider de Vlamingen 

terrorizeert. Eindelijk valt dan het 
vonnis van de Raad van State die 
de benoeming van Happart als 
burgemeester vernietigt. 

Happart slikt dit niet, hanteert 
Intimidatie en geweld om te ver
hinderen dat iemand anders bur
gemeester wordt, laat zich ver
kiezen tot eerste schepen 
en waarnemend burgemeester, 
wordt geschorst door de goever
neur, laat zich opnieuw verkiezen 
en roept vandaag donderdag 
weer een gemeenteraad samen 
om zijn ,,aanstelling" te bevesti
gen. Ondertussen profiteert deze 
rekel van zijn parlementaire on
schendbaarheid om te ontsnap
pen aan de terechte klacht van 
de Voerense VU-raadsleden. En 
stuurt de regering een brave 
goeverneur-op-rust als ,,informa
teur" naar deze Vlaamse dorp
jes. 

Hoe lang zal dit nog duren? 
Wanneer wordt eindelijk paal en 
perk gesteld aan de onwettelijk
heid en de tergende plagerijen 
van Happart? Waarom is de re
gering zo laf? 

Bekentenis 
Staatssekretaris Miet Smet, die 

verantwoordelijk is voor het Leef
milieu, verklaarde maandag in de 
Senaatskommissie dat wij in Bel
gië niet beschikken over vol
doende materieel en personeel 
voor het meten van de radioakti-
viteit bij een eventuele kernramp 
in een naburig land. 

Een toename van de radio-
aktiviteit kan slechts op vier 
plaatsen onmiddellijk en ade-
kwaat worden opgemeten- Doel, 
Tihange, Fleurus en Mol. Dit 
bleek na de ramp in Tsjernobyl 
en is ruim onvoldoende. 

Deze bekentenis moet toch tot 
nadenken aanzetten. Zeker nu 
de druk van de lobby van elektri
ciens groter wordt om vlug te 
starten met de bouw van Doel V. 
Het kernenergle-beleid C) m Bel
gië lijkt wel op iemand die een 
vuurwerk organiseert zonder blu
sapparatuur in de buurt klaar te 
houden. 
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Het 10 punten-banenplan van Marlens VI 

Een chaotisch 
crash-management 

Vorige week nam de regering een aantal maatre
gelen die de tewerkstelling zouden moeten bevorde
ren, met name pensioensparen en het arbeidsdivi-
dend. Het gebrek aan strategie van de regering met 
aandacht voor de snel wijzigende maatschappelijke 
verhoudingen en de versnipperde aanpak werden 
door VU-voorzitter Jaak Gabriels en senator André 
Geens op een perskonferentie toegelicht. 

A LHOEWEL het tewerkstel
lingsbeleid sinds 1981 
tot de regeringsprioritei

ten behoort bleef het aantal werk
zoekende onafgebroken stijgen 
van 613.150 eind 1981 tot 
853.909 eind september 1986, 
een toename van niet minder dan 
40 %. 

Het aantal langdurig of struktu-
rele werklozen steeg in dezelfde 
periode van 132.732 tot 221.392. 

Bij deze schrijvende cijfers 
moet men bovendien beseffen 
dat 50 % van het aantal werklo
zen slechts lager onderwijs heeft 
genoten en 20 % lager sekundair 
onderwijs. Deze kategorie werk
lozen zal moeilijk aan een baan 
komen zonder bijkomende oplei
ding en vorming. 

Een plan 
met 10 punten? 

1. De wettelijke verlenging 
van de tewerksteiiingsalclcoor-
den ;83-'84 

Deze akkoorden voorzagen 3 
o/o looninlevering, 3 % arbeids
duurverkorting en 5 % aanwer
vingen. De ondernemingen die 
dit stelsel niet invoerden zouden 
een overeenstemmend bedrag 
storten in een tewerkstellings
fonds. Noch het spijzen van dit 
fonds, noch de bijkomende te
werkstelling hebben de ver
hoopte resultaten opgeleverd. 
Van de verlenging van de maat
regel valt dan ook weinig te ver
wachten, hoogstens een handha
ving van de zeer beperkte resul
taten (geschat op zo'n 15.500). 

2. Selektieve vermindering 
van de werkgeversbijdragen 
sociale zekerheid en uitbouw 
van het aanbod inzake oplei
ding voor arbeidskontrakten 
met vorming. 

Met deze maatregel wil de re
gering de arbeidskosten vermin
deren en de patronale sociale bij
dragen voor haar rekening ne
men, met een maksimum van 
140.000 fr. per jaar en dit tot 
einde 1990. In 1991 wordt de te
gemoetkoming gehalveerd en in 
1992 teruggebracht tot 25 
procent. 

Dit voorstel mag op een posi
tieve benadering van de VU reke
nen. Het is overigens een gedeel
telijke overname van het wets
voorstel van senator Oswald Van 
Ooteghem dat reeds in 1985 in
gediend werd. 

De VU betreurt echter de be
perkingen die de regering in
bouwde : 

* De geldigheidsperiode van 1 
januari 1987 tot 31 december 
1987 is te kort 

* Het feit dat dë aangeworven 
jongere ten minste één jaar volle
dig uitkeringsgerechtigde werk
loze moet zijn of dat het moet 
gaan om een werkzoekende (ou
der dan 25 jaar) die meer dan 2 
jaar werkloos is of sinds zes 
maanden geniet van een be
staansminimum, is diskrimine-
rend en gevaarlijk. De schoolver
laters zullen nog moeilijk aan een 
betrekking kunnen komen. De 
VU zal een amendement indie
nen om deze beperkingen te 
schrappen. De gunstmaatregel 
moet gelden voor alle jongeren 

tussen 18 en 25 jaar, ongeacht 
de werkloosheidsperiode. 

De maatregelen tot invoering 
van een stelsel van deeltijds le
ren — deeltijds werken voor jon
geren van 18 tot 25 jaar kan de 
VU principieel bijtreden, evenals 
de ontwikkeling van het aanbod 
inzake opleiding. 

3. Omkadering van gelegen-
heidswerk op lokaal vlak 

In principe heeft de VU geen 
probleem met het plan om plaat
selijke vzw's of kommissies op te 
richten teneinde werkaanbiedin-
gen van tijdelijke duur of bij okka-
sionele gelegenheden op te 
vangen. 

Er blijven echter veel vragen. 
Ook geldt hier het bezwaar tegen 
de beperking, dat enkel volledig 
werklozen van minstens één jaar 
in aanmerking komen. Het is 
noodzakelijk dat nauwkeurig al
gemeen geldende regels worden 
uitgevaardigd inzake de aard en 
het soort van de werken die deze 
gemeentelijke diensten mogen 
uitvoeren. 

Opheldering is eveneens nodig 
over de duurtijd van de overeen
komsten, het minimum aantal ge
presteerde uren, de gevolgen 
voor de gemeenten enz. 

Al lijkt de maatregel aantrekke
lijk, toch blijven de vraagtekens 
en onduidelijkheden zeer groot. 

ADVERTENTIE 

P5000 
De omzet, 
de winst of 
het verlies, 
de personeels
kosten, het 
kapitaal en de 
reserves... 
kortom het 
financieel 
portret van de 
5000 grootste 
ondernemingen 
van België* 

Het bewijst dat het voorstel onvol
doende is voorbereid. 

4. Maatregelen ter bevorde
ring van de tewerkstelling in de 
non-profit sektor 

Hiermede wordt ingegaan op 
een voorstel, dat de VU reeds 
herhaaldelijk formuleerde. De be
perktheid én de wispelturigheid 
waarmede de regering de non
profit sektor steeds heeft behan
deld en nog behandelt, moet be
treurd worden. De VU pleit sinds 
lang voor een harmonisering van 
alle tewerkstellingsprogramma's 
en een weloverwogen toekomst
gerichte benadering van de non
profit sektor. 

5. Toekenning van een tus
senkomst in de aansluitings-
kosten bij sociaal sekretariaat 
bij aanwerving van tweede 
werknemer. 

Belangrijk hierbij is de vraag of 
deze maatregel al dan niet kan 
gekombineerd worden met het 
voorstel van de regering om de 
werkgeversbijdragen voor de so
ciale zekerheid selektief te ver
minderen (punt 2). 

6. De maatregelen inzake de 
tewerkstelling van biezondere 
groepen kansarmen, de valori
satie van de mogelijkheden ge
boden door het Europees Soci
aal Fonds, de aktieve bijdrage 
tot een Europees Tewerkstel
lingsbeleid, de uitvoering van 
maatregelen van het Sint-
Annaplan en de bevordering 
van de tewerkstelling van werk
lozen en seizoenaktiviteiten 
zijn loze punten, zonder wezen
lijke inhoud. Er moesten blijkbaar 
tien punten zijn. 

Chaos 
zonder toekomst 

De maatregelen van te
werkstelling gekoppeld worden 
aan zaken die hiermee niets te 
maken hebben — het pensioen
sparen en het arbeidsdividend — 
bevestigt de chaotische en ver
warde benadering. 

Inzake het pensioensparen en 
het arbeidsdividend wenst de VU 
de definitieve regeringsteksten af 
te wachten vooraleer een defini
tief standpunt in te nemen. In elk 
geval dienen duidelijke waarbor
gen voor de vrijwaring van de hui
dige pensioenstelsels. De tot 
hiertoe medegedeelde voonwaar-
den en technische bepalingen lij
ken op het eerste zich moeilijk 
zoniet onmogelijk te venwezenlij
ken in de praktijk. 

De VU is van oordeel dat de 
pensioenvorming moet blijven 
berusten op de basissolidariteit 
tussen alle lagen van de bevol
king. Daarnaast moet er ruimte 
zijn voor de individuele kreativi-
teit om bijkomende middelen te 
verzamelen voor een onbezorgde 
derde leeftijd. 

Het is ook van groot belang, 
aandacht te schenken aan het 
belangrijk aantal werkzoekenden 
dat, niettegenstaande alle plan
nen en alle maatregelen zal blij
ven bestaan. Daarom pleit de VU 
sedert jaren voor een aktief be
leid inzake werklozenbege-
leiding. 

De VU eist tevens een grotere 
doorzichtigheid van de strukturen 
alsook een korrekte uitvoering 
van de staatshervorming van 
1980 waarbij aan de gemeen
schappen en gewesten belang
rijke opdrachten werden toege
wezen. 

OORLOGS-
EKONOMIE 
m De ekonomie van de VSA 

vertoont betrekkelilk veel ken-
merken van een oorlogseko-
nomie. Het hoge aandeel van 
de militaire industrie In de na
tionale produktie en de over
heidsinvesteringen is alom 
bekend. Het overheidsbeleid 
vertoont eveneens autarkl-
sche trekjes. In de plaats van 
in te spelen op de Internatio
nale handel, zoals de liberale 
teorie predikt, streeft de VS 
ernaar een aantal sektoren zo 
weinig mogelijk van het bui
tenland afhankelijk te maken. 
In de energlesektor is deze 
evolutie duidelijk. 

De VS ondertekende vorige 
week een kontrakt met de 
Mexicaanse staatsoliemaat
schappij die de aankoop van 
65.000 vaten Mexicaanse olie 
per dag Inhoudt. Bedoeling Is 
de strategische reserve op te 
voeren tot 750 miljoen vaten 
In de jaren negentig, terwijl 
deze nu 507 miljoen vaten 
omvat. 

^ PARIJS IN... 
m De opgang van de 

nieuwe spitstecnologische 
sektor kan de decentralisatie 
ten goede komen. Frankrijk Is 
daar een (eerste?) voorbeeld 
van. De Franse decentralisa
tie, centraal geruggesteund 
door de DAT AR (Delegation a 
l'amènagement du terrltoire et 
a faction régionale), kiemde 
reeds een 15 tal jaar geleden. 
In de verkiezingskampanje 
van president Mltterand was 
de centralisatie eveneens een 
beleidsoptie. De decentralisa
tie kreeg uiteindelijk de grote 
stoot vanwege de informatlka-
revolutie. 

Parijs, ondervindt meer 
konkurrentle van een twaalftal 
steden. Het Zuidoosten van 

V I Frankrijk Is aardig op weg het 
^S mekka van de artificiële Intelli-
^ y gentle te worden. 

S ...HET NAUW? 
m Nice en Grenoble kun

nen op basis daarvan hun po
sitie als regionale centra ver
stevigen. In Grenoble Is zowat 
10% van het Franse onder-

H * zoekspersoneel tewerk-
^ gesteld. 
^ » In de regio rond Lyon en aan 
^ 2 de Middellandse Zee zijn grote 
^ spitstechnologische bedrijven 

tewerkgesteld. Toulouse spe
cialiseert zich eveneens In be
paalde hoogtechnologische 
bedrijven. In Bretangne speci
aliseert Rennes zich in de tele-
kommunikatle. Rond Bor
deaux zijn talrijke softwarebe
drijven, bestemd voor de 
dienstensektor, gecentrali
seerd. 

OF TOCH NIET? 
m Schaduwzijde van de 

Franse decentrallsatiedyna-
mlek Is dat ze zowat uitslui
tend stoelt op de spitstechno
logische sektor. Hoewel deze 
een welkome aanzet van de 
decentralisatie kan beteke
nen, moet decentralisatie op 
verscheidene sektoren beslag 
hebben. Indien dit niet het ge
val is, Is het lot van bepaalde 
regio's grotendeels verbon
den met het lot van enkele be
drijven of één enkele sektor. 
Een groeivertraging in een be
paalde sektor kan nefaste ge
volgen hebbén voor de regio
nale ontwikkeling. 

__ 
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Senator André Geens: 

„Pleidooi voor een 
ruim tewericsteiiingsdebat" 

Kortelings start de Kamer met de openbare behandeling van de rijksmiddelen
begroting. Maar helemaal snor zit deze begroting nog niet. In de kommissie 
kwam het tot een kortsluiting bij het artikel over de financiering van de gemeen
schappen, meer bepaald wat de overdracht van de ristorno's betreft. 

De CVP onthield zich. Aan de regering nu om een oplossing uit te dokteren. 
Maar verwacht zeker niet meer dan een doekje voor het bloeden. Een nieuw élan 
zal de Gemeenschappen niet gegund worden. 

DE oorzaak van het hele dis
puut ligt bij de wetten op 
de staatshervorming. De

ze schrijven voor dat de financie
ring van gewesten en gemeen
schappen grotendeels via dota
ties zal verlopen en slechts in een 
geringere mate langs ristorno's. 

Die dotaties benadelen Vlaan
deren enorm. Dus beloofde Mar
tens tijdens de debatten in 1980 
dat de ristorno's geleidelijk aan 
belang zouden winnen en na ver
loop van tijd zelfs de dotaties 
overtreffen. 

Vlaming 
derft 3.484 fr. 

Vandaag is het echter nog 
steeds zo, dat gemeenschappen 
en gewesten in de allergrootste 
mate leven bij de gratie van de 
dotaties. Citeren we slechts dat 
de Vlaamse en de Franstalige 
Gemeenschap samen een dota
tie ontvangen van 68 miljard en 
dat hun ristorno's amper 7 mil
jard halen. De gewesten stellen 
het geen haar beter. 

Volksvertegenwoordiger Hugo 
Schlltz rekende uit dat een Vla
ming het met 3.484 fr. minder 
moet stellen dan een Franstalige 
voor al wat gewesten en gemeen
schappen aan bevoegdheden 
hebben. 

Temidden van al dit kommu-
nautalr getwist keurde de Kamer 
toch nog twee wetsontwerpen 
goed. Dit over de handelsre-
klame op radio en tv en dit over 
de interkommunales. Twee niet 
onbelangrijke initiatieven. Maar 
even zoveel inhoudelijk gemiste 
kansen. Even zoveel schendin
gen van de staatshervorming. Bij
gevoegd kaderstukje maakt dit 
duidelijk. Een ongelooflijke ge
schiedenis die getuigt voor de 
kwaliteit van het wetgevend werk. 

Je begint je af te vragen waar 
l\/lartens en zijn kollega's met het 
Parlement naar toe willen, wetge

vend en kontrolerend. Senaats
voorzitter Leemans dreigde er 
zelfs mee zijn vergadering ge
woon op te doeken. Ministers 
krijgt hij toch niet meer over de 
vloer. 

Dringend overleg 
Het was in diezelfde Senaat, 

vorige week donderdag, even 
over tienen wanneer André 
Geens en een paar eenzame kol

lega's het levensgrote probleem 
van de tewerkstelling aanpakten. 
Op een rapje werd over het lot 
van 955.606 werkzoekenden ge
handeld. Dit zou toch eigenlijk 
niet mogen. 

Welk nut heeft de toch erg po
sitieve en dossiervaste inbreng 
van een oppositielid dan nog? Of 
moet er niet langer aan getild 
worden, wanneer een minister 
uitkraamt dat jongeren die helaas 
een verkeerde studierichting ko
zen niet langer recht hebben op 
stempelgeld? 

In zijn stevig gedokumenteerde 
tussenkomst pleitte de VU-
senator voor een dringend over-

Kreativiteit 
op z'n Belgisch 

Ben gemiste kans. Zo noemde kameriid Mim 
Desseyn het wetsontwerp betreffende de intet-
kommmiaes. Vergeet het dus dat de tussen^ 
gemeentetijke samenwerking eindelijk onder ech
te demokratische kontrolezat verlopen. Of dat de 
minderheidsfrekties aan bodzultm komen. Of dat 
voor^bepaalde dossiers de instemming van de 
gemeenteraden zal vereist zijn. 

NIETS van dit alles Wet 
mtegendeei. De ge
meentelijke bevoegd

heden worden verder uitge-
hoW, Var\ <t6 \wtsherzienjng i& 
gesn gebruik gemaakt om de 
verenigingen van gemeeotsrt 
een nteüwe inhoud te gever». 
Om eens stap te zetten naar 
een volwassen, nieuwe pofjfie-
ke kuituur. 

Eerder kan je gewagen van 
een stap naar nog grotere 
wan-kuttuur. En dat is dan pro
per uitgedrukt Ziehier het ver-
haat 

Minstens op het vtak van de 
werkwijze, de kontrole en de 
vaststelling van het ambtsge
bied van de interkommunales 
zijn de Gemeenschappen be
voegd Dat blijkt uit een recent 
arrest van het Arbitragehof. 
Een viertal artikels van het 
ontwerp - reeds eerder goed

gekeurd in de Senaat •• dien
den dus herschreven. 

VU-kamerlid Juiien Desseyn 
vindt de nieuwe wet op de 
interkommunales een gemiste 
kans. 

Meen, zeiden regering m 
meerderheid. Besluit; on-
dantes de schending van de 
staatshervorming Icwam hel 
oMwerp ongeschonden u«t öe 
Rommfesie, 

tn 0|>enbare zitting wist de 
oppositie ean advies van de" 
Raad van State uit te lokken. 
m thesis van het ArböragelKî  
werd bevestigd en amendertn' , 
gen drongen zich op. 

Neen, melders regering m 
meerderheid- En «Ij dokterden 
een typisch Belgische oplos-, 
sing uit. Het wetsontwerp 
werd goedgekeurd en is dus 
wet. Maar met de bekendma
king in het Staatsblad wordt 
even gewacht. ..tot wanneer 
de Vlaamse Raad en de Waal
se Qewestraad elk een de
kreet hebben gestemd, dat pa
rallel die materies behandelt 
dié in de wet eigenlijk niet 
thuishoren. £r komt dus een 
drievoudige wetgeving. 

Verantwoord wetgevend 
werk kan je dit lastig noemen. 
Verbazend hterbtj Is niet de 
slaafshstd van de Gemeen
schapsregeringen Verbazend 
hierbij is wel de enorme kreati
viteit die men aan de dag weet 
te brengen, wanneer het gaat 
om het ontduiken van de 
staatshervorming Vanwaar 
blijft ze in godsnaam komen '> 

A. Geens: „De aanpak van de 
werkloosheid vergt politieke 
moed, inzicht en doorzettingsver

mogen". 

leg tussen de onderwijsverant-
woordelijken, de bedrijfswereld 
en de bevoegde ministers. Het is 
immers zijn overtuiging dat het 
onmogelijk te voorspellen valt, 
welke opleidingen al dan niet in 
de nabije toekomst tot werkloos
heid zullen leiden. Recent onder
zoek toont bovendien aan dat 
omstreeks 1995 de afstand tus
sen vraag en aanbod op de ar
beidsmarkt kleiner zal worden. 
Wat niet betekent dat er bvb. in 
het beroepsondenwijs geen pro
blemen zijn. Maar moeten deze 
niet eerder toegeschreven wor
den aan de onaangepastheid van 
de opleiding aan de dagdage
lijkse praktijk? 

Bij wijze van besluit stelde 
Geens de vraag of de tewerkstel
ling niet een zo fundamenteel 
probleem is, dat gestreefd moet 
worden naar een ruim toekomst
gericht debat. In het parlement 
uiteraard, en over de partijgren-
zen heen. Want het is zijns in
ziens duidelijk dat een oplossing 
van de werkloosheid omvormin
gen vergt met politieke moed, in
zicht en doorzettingsvermogen. 

Ondertussen kon iedereen in de 
pers kennis nemen van een tien 
punten-banenplan. André Geens 
zal wel een nieuwe interpellatie 
indienen. Maar wat baat het alle
maal, wanneer de regering 
halsstarrig elke inbreng vanuit de 
oppositie negeert. Ja zelfs het 
parlement negeert! 
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Worden 1000 ha natuur ontgrind? 

De Maasuiterwaarden 
bedreigd 

Op 1 juli 1986 besloot de gemeenteraad van 
Maaseik de gehele bescherming van wat men „de 
Uiterwaarden van Maaseik" noemt te beschermen. 
Motor achter deze aanvraag is de schepen van Leef
milieu en Ruimtelijke Ordening Jaak Cuppens (VU). 
Op een perskonferentie lichtte de schepen deze ak-
tie toe. Hij werd daarbij geassisteerd door Mare Ste
vens van het Maaslands Aktiekomitee (MAMA) en de 
heren Bijnen van Orchis, Walschaerts en Keyers van 
de Maaseiker Adviesraad voor Leefmilieu (MAL). 

D E helft van de Maasuiter
waarden, zo'n 1916 ha 
groot, zijn of worden 

door grindboeren ontgonnen. De 
andere helft die nu nog ongerept 
is mag in geen geval aangetast 
worden I 

Mens en Maas 
En toch is het vijf voor twaalf 

want... de gemeente Lanaken 
heeft via een BPA-procedure een 
wijziging van het Gewestplan 
aangevraagd om 28 ha land
bouwgrond te ontginnen. Maas-
mechelen wenst 35 ha te ontgrin-
den om een waterskicentrum aan 

te leggen. Dilsen wil 21 ha laten 
ontgrinden... 

De Maasvallei moet gezien 
worden als een unicum op ekolo-
gisch, kultuurhistorisch en geo-
morforlogisch vlak, en dient als 
een entiteit beschermd te wor
den. De Uiterwaarden, een uniek 
landschap dat ontstaan is uit een 
wisselwerking van mens en Maas 
heeft een hoge biologische 
waarde, met een grote planten-
rijkdom en een erg gevarieerde 
dierenwereld. De rijke vegetatie 
omvat zowel vochtlievende als 
droogteminnende soorten op de 
dijkhellingen, de zogenaamde 

Kessenich 

Grindgroeven 

Uiterwaarden 

Boorsem r 
Uikhoven 

Rekem* 

De Uiterwaarden (grijs) en de grindgroeven (zwart) zoals ze zich langs 
de Maas slingeren. 

stroomdalplanten. Sommige 
planten van zuiderse oorsprong 
kennen hier hun meest noorde
lijke verspreidingsgebied. Een in
ventaris, opgesteld door LISEC, 
het Studiecentrum voor Ekologie 
en Bosbouw uit Bokrijk, vermeldt 
voor de [Maasvallei bijna 600 
plantensoorten. Tevens kan men 
spreken van een kwalitatief goed 
broedvogelbestand in deze Uiter
waarden. Door het open karakter 
van het landschap, de rust, het 
rijke voedselaanbod en de ver-
scheldenheid in het milieu zijn 
het geschikte weidevogelgebie-
den. Tevens Is het een belang
rijke pleister- en foerageplaats 
voor vele trekvogels. 

Bedreigingen 
Deze grote verscheidenheid 

aan flora en fauna is grotendeels 
het gevolg van de vele kleinscha
lige landschapselementen die 
binnen de Uiterwaarden bewaard 
bleven: graas- en hoollanden, dij
ken, heggen, houtkanten; van 
biotopen met eigen kenmerken 
wat bodemsamenstelling, voch
tigheid, mikro-klimaat en gebruik 
betreft. De lemige, zandlemige 
en lichtkleiïge afzettingen van de 
Maas maken van dit gebied ook 
een uitgesproken vruchtbaar 
landbouwgebied. Hoeven en 
dorpskernen in hun Maaslandse 
stijl sieren in hun eenvoud en rust 
de grenzen van dit gebied. Maar 
de ekologische, kultuurhistori-
sche en landschappelijke waarde 
van dit "gebied wordt evenwel 
overschaduwd door een aantal 
bedreigingen die wel eens het 
einde van dit landschap kunnen 
inluiden. 

De jongste tientallen jaren 
slaat de ontgrindingsindustrie on
telbare kraters in het landschap. 
Ongeveer één derde van de oor
spronkelijke Uiterwaarden werd 
voorgoed begraven. Indien dit zo 
door gaat aan het huidige tempo 
resten op het laatst nog enkel 
een hoop steriele putten, arm aan 
plantengroei. Het gevaar loert 
blijkbaar uit de hoek van de land
bouw, o.a. door kunstmatige be
mesting, pesticiden, insekticiden, 
maïsteelt en populierenaanplan-
ting, vermindering van weiden en 
hoollanden ten bate van akker
bouw. 

Het beschermen van dit gebied 
door het te vrijwaren van verdere 
exploitatie door de ontgrindings
industrie en door een oogje in het 
zeil te houden op het reilen en 
zeilen van de plaatselijke land
bouw, brengen ons een heel eind 
op weg naar de herwaardering 
ervan. 

Na de rangschikking van een 
eerste gedeelte van de Uiter
waarden besloot de gemeente
raad van Maaseik (zitting van 1 
juli '86), over te gaan tot de aan
vraag van de rangschikking van 
het resterende deel. Dit gebied 
omvat: de Sloot, de oude bed
ding van de haven, het Zander-
beekdal, de Stadsweert, de Hep-
perweert, de Kievit met oude 
meander, de omgeving van de 
hoeve Damiaan, de Elerweert en 

De poelruit (Thalictrum flavum) komt in België niet zoveel voor, het 
meest van al ziet men de plant langs de Maas en dan in het biezonder 

langs de Maaslandse Uiterwaarden. 

de omgeving van de hoeve De 
Krauw. Dit voor wat Maaseik be
treft. 

Eén geheel 
Maar gezien de Uiterwaarden 

van Maaseik niet los kunnen wor
den gezien van de Uiterwaarden 
van de andere Limburgse 
Maaslandse gemeenten wordt er 
derhalve ook bij deze besturen 
op aangedrongen om een be-
schermingsvoorstel in te dienen. 

Maaseik wil in dit projekt als pi
lootgemeente fungeren en de an
dere gemeenten alleszins voor
lichten over het uitzonderlijk,be
lang van dit gebied in de Maas
vallei. Bij gelegenheid van een 
werkbezoek van minister Dewael 
aan Maaseik (27 juli '86) werd dit 
probleem ook voorgelegd aan de 
minister die er alle aandacht be
loofde aan te besteden. 

De overige Maaslandse ge
meenten werden van deze beslis
sing op de hoogte gebracht en 
werd tevens gevraagd om de no
dige aandacht aan dit initiatief te 
geven. 

Schepen Cuppens zette in het 
kort enkele beleidsleijnen uit. 
Voor al de ontgrindingen is nog 
steeds geen effektenplan op
gesteld. 

• Een struktuurplan voor het 
Maasland is een noodzaak. 

• Voor de onkosten hiervan, 4 è 5 
miljoen, moet men kunnen reke
nen op gelden uit de grindpot. 

• Een studiecentrum wordt een 
grote noodzaak. 

De vraag blijft echter hoe de 
Maaslandse gemeenten zullen 
reageren. Gaan ze enkel be
lastingen binnen halen, zonder 
oog voor de ekologische waarde 
van het gebied? De gemeente 
Kinroo wenst voor het Vijver
broek de klasseringsprocedure in 
te zetten. De gemeenten eisen 
meer inspraak bij het grind-

J^heer. 

Het zou goed zijn moesten élle 
Maaslandse gemeenten het nut 
inzien van de aktie die vanuit 
Maaseik vertrokken is. Aan één 
zeel trekken blijft ook hier de 
boodschap! 
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Alsof het allemaal echt was... 

Leerlingen runnen 
mini-onderneming 

De beweging „Jonge Onderneming" is ontstaan 
in de VS A en is gebaseerd op liet principe „learning 
by doing". De beweging heeft tot doel de jongeren 
gelegenheid te geven zich te ontplooien door het uit
voeren van een konkrete en praktische aktie, waar
door ze zichzelf bewijzen dat ze werkelijk bekwaam 
zijn om een onderneming te leiden en kritisch de 
werkzaamheden te ontleden. 

OM dat leerproces te realise
ren heeft men voor de 
mini-onderneming geko

zen als het meest aangepaste en 
praktisch vormingsmiddel, dit 
vooral door haar struktuur, haar 
behoefte aan gezond beheer en 
de noodzaak aan evaluatie van 
de resultaten. 

Klein maar echt! 
Elke jongere mag zich kandi

daat stellen voor een of andere 
direktiefunktie. Deze funkties 
worden op een demokratische 
wijze verkozen. 

De beweging „Jonge Onderne
ming" in Vlaanderen is in 1976 
gestart en telt momenteel reeds 
tientallen mini-ondernemingen. 
Twee van deze worden ingeka
derd in het lessenpakket van een 
7-de specialisatiejaar Distributie, 
nl. St.-Jozefsinstituut te Heus-
den-Zolder en in het St.-Amands-
instituut in Kortrijk. 

Onlangs maakten we kennis 
met de mini-onderneming van de 
studenten van het 7-de speciali
satiejaar Distributie van het St.-
Jozefsinstituut te Heusden-Zol-
der die in een professioneel 
opgezette perskonferentie hun 
mini-onderneming voorstelden. 

In het kader van deze opleiding 
werd er in het instituut een mini
onderneming opgericht waarin 
een 10-tal leerlingen zijn vere
nigd. Zij krijgen de nodige bege
leiding van ervaren raadgevers 
uit het bedrijfsleven die regelma
tig de aktiviteiten en vergaderin
gen van de jongeren bijwonen en 
hen enkel met raad bijstaan in 
hun onderneming. De financieel 
adviseur is Edmond Geybels, ad
ministratief adviseur Marcel En
gelen en kommercieel en tech
nisch advisuer Erik Bongaers en 
de medewerkende leerkrachten 
de heren Jan Kenis en Hendrik-
Jan Ombelets. 

H.-J. Ombelets: „Vaak starten 
jongeren met een kleine onder
neming en dienen na enkele ja
ren te stoppen omdat ze geen of 
onvoldoende ervaring hebben 
om een zaak te runnen. Ik mag 
stellen dat een jaar teorie, ge-
kombineerd met 14 uur stage per 
week, waarvan ongeveer 4 uur in 
de eigen mini-onderneming, een 
grotere zekerheid biedt voor de 
jongeren die een stap wagen in 
het bedrijfsleven." 

Brievenboetiek 
Het eerste probleem voor de 

studenten van het 7-de speciali

satiejaar Distributie te Heusden 
was op zoek te gaan naar een ge
schikt produkt. Na een brain
storming werd een 80-tal produk-
ten gekozen, waarvan er uitein
delijk een vijftal van gelijke 
waarde op gebied van techniek 
en rendabiliteit werd geselek-
teerd. 

Uiteindelijk werd er gestart on
der de naam ,,Brievenboetiek". 
De bedrijf ontwerpt en verkoopt 
gepersonaliseerd briefpapier en 
wenskaarten, die volgens het 
voorafgedane marktonderzoek, 
voldoen aan de noden en behoef
ten van de jonge afnemers. Het 
produkt wordt verkocht op boe
ken- en posterbeurzen, op mark
ten en aan scholen. 

Bedrijfskapitaal 
De vorming van het kapitaal 

houdt de inschrijving van aande

len in. ledere leerling dient hou
der te zijn van een aandeel van 
300 fr. Bovendien heeft hij/zij de 
opdracht om vijf aandelen aan af
zonderlijke aandeelhouders die 
niet tot de familie behoren, te ver
kopen. Zo wordt de jonge onder
nemer verplicht zijn verzoek een 
kapitaalinvestering te rechtvaar
digen en wordt hij/zij van den be
ginne af voor zijn/haar verant
woordelijkheid geplaatst. 

Onlangs werden de aandeel
houders uitgenodigd om de gang 
van zaken in de mini-onderne-
ming te leren kennen en er hun 
goedkeuring aan te geven. 

De jongeren, met name de 
Raad van Beheer, stelden zich
zelf voor en omschreven hun ver
antwoordelijkheden voor de aan
wezige aarideelhouders in een 
vlotte presentatie. Zo maakten ze 
kennis met afgevaardigd bestuur
der (Heidi Leenders); het admi
nistratief, het financieel, het kom
mercieel en het technisch depar
tement met elk hun eigen d/re/cf/e 
(Nancy Steegmans, Anja Paulis
sen, Viviane Reynders en Danny 
Taens)... 

„Chef" en 
„ondergeschikte 

Van ,,afgevaardigd bestuur
der" Heidi Leenders vernamen 
we dat na enkele maanden de 

JS 

funkties binnen de onderneming 
op een demokratische wijze wor
den geruild om zo de anderen de 
kans te geven ook aan de beurt te 
komen. Zo vervult iedereen eens 
de plichten van chef of van on-
dergeschil<te. Zij vertelde ons 
nog dat de mini-onderneming op 
het eind van het schooljaar ver
plicht is over te gaan tot vereffe
ning. Dit vergt een gedetailleerd 
rapport met balans, resultatenre
kening en verslag over ieders ak-
tiviteit in de onderneming, be
stemd voor de aandeelhouders. 

Wie geïnteresseerd is in de 
,,Brievenboetiek" kan zich wen
den tot de leerlingen van het 7de 
Specialisatiejaar Distributie van 
het St.-Jozefsinstituut, Brug
straat 14 te Heusden-Zolder 
(011/42.14.04). 

Wij wensen de jonge onderne
mers alleszins veel sukses toe! 

De Heusdense Brievenboetiek met ,,direktie" en ,,personeel 

Duidelijke vragen, geen beleid 

Vlaamse atlas voor 
werkgelegenheldsinitiatieven 

Hoge werkloosheidscijfers lijken een vast gege
ven te worden. Sinds 1973 verloren grote groepen^ 
mensen hm baan, eerst als gevolg van deekono-
mische recessie, tater ook door de antwoorden die 
de industrie op de krisis formuleerde: rationaiisa-
tie: met minder mensen meer werk uitvoeren. 

DE wsrkfoosheidspmbfe' 
matiek dient op twee 
fronten te wor^eo aan* 

gepakt. Enefztjds moet er 
meer werk kom^n. Het onder
zoek f&rzake wijst ir> één rich
ting • de werkloze wordt etgen-
lijk bet best gehofpör»<loor het 
aarvbod vart (zinvol) werk. En 
er is nog voldoende maat-
scbappeifjk ztnvot werk; mi-
ieu, bestrfjdirtg van nieuwe 
armo^e, geliantiikaptenzorg 

Omdat ook hiermee geen 
half miljoen mensen aan de 
Slag kunnen, djonen ook bij
komende iseleidsmaatregelert 
te worden getroffen op* het 
vfak van de werkfozenbege-
lelding. 

Geen beleid 
De kerkkreaiJe behoort in de 

huidige kontekst tot de be
voegdheid van de centrale re
gering* t>& begeleidif^g van 
werklozen is echter de zaak 
van de Vlaamse Regering Of 
beter gezegd „zou moeten 
zijn", want In werkelijkheid 
wordt deze problematiek door 
de ploeg Oeens II nauwelijks 
behandeld 

Nochtans werd de aanzet tot 
een gedegen beleid op dft vlak 
m 1983 gegeven door Ge-
mee nschapsmmtster Hugo 
ScNHz. In het verlengde van de 
onderzoeksprojekten die de 
Vlaamse Regenng toen Op
zette situeerde zich de studie

dag „Werkiozenhegeielding" 
dat de stuurgroep werklozen-
begeleiding van de örueselse 
VUB onlangs oiiani$eefde. 
Prof. Sert Raes'(VuB) schetste 
in zijn inleiding de katvarietocht 
van de onderzoekers terzake. 
De meest recente vemezenii]-
ktng is—in navolging van Ne
derland —mn Atim mn Pl&at-
setyke W&rkgel0g0rthetdmith 
mi0ven waarin bestaande pro-
jekten tot sUmulerlng van 
nieuwe ondernemingen tn een 
meer alternatteve koöperatieve 
sfeer in kaart voorden gezet. 

jNederlands 
voorbeeld 

Meteen werd duidelijk dat de 
Vlaamse Regering de maat
schappelijke trends een beetje 
achterna hott. Op een ogenirflk 
dat de lokale mitiatieven zicit 
meer en meer rfcWen op de 
kreatie van reèle werkgelegen' 
nerd (wat een prtma zaak ia) 
zijn er nog geen befefdeinstru-
memen voorhanden die dit 
ondersteunen. 

In schril kontrast met de ons 
owringende landen. Ors. 
öeers (VUB) tekende de 
Franse struktuyr waarmee de 
overheid zeer nauwgezeet de 
tewerkstettingskreafie er* de 
vorming van werklozen stimu
leert. Ook in Mederfand voert 
de overheid vofgerts drs. Bar
nard (Centrum voor Werkloos-
lisidsvra^stukken-Ni) een ak-
tieve poüö eK. 

De Vlaamse Initiatieven 
daarentegen bti|ven op dit vlak 
in de kou staan, niet m het 
minst omdat de grote vakbon
den ook deze werking willen 
verzuilen. Dat de werkloze hier
mee niet wordt gediend is dui
delijk. Misschien kan de bin
nenkort gepublfceerde Vlaam
se Atf as vm Pfsat$eiip& Werk-
gei0genheid$fnttmf(&vm hier 
enige doorbraak in betekenen 

Voor informatie over deze aitas 
kan men terecht bij het Cen
trum voor Werkloosheids
vraagstukken, VUB, Pletniaan 
2,1050 Brussel (02/641.24.49). 

(sec.) 
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In memoriam: 

Pater Berten Boucquillon 
Met leedwezen vernamen wij het overlijden van e.p. Boucquillon. Zaterdag 15 

dezer werd hij uit zijn lijden verlost op 71-jarige leeftijd, in het Stuyvenberggast-
huis te Antwerpen. De lijkdienst zal plaats hebben zaterdag e.k., in de Dominika-
nerkerk in de Provinciestraat. 

In de Vlaams-nationale kringen, en ook daarbuiten zal met dankbaarheid en 
genegenheid worden teruggedacht aan ,,Berten" Boucquillon, de Westvlaming 
uit Hoogstade die, als jonge student, het einde van hetAKVS (Algemeen Katho
liek Vlaamsch Studentenverbond) had meegemaakt als een persoonlijke levens-
krisis, maar die de geest en de sfeer van hetAKVS is blijven meedragen tot zijn 
laatste dagen. 

A de tweede wereldoorlog 
heeft deze Dominikaan 
een ruim persoonlijk 

aandeel gehad in de hulpverle
ning aan getroffen gezinnen. 
Men moest hem goed kennen om 
zich een beeld te kunnen vormen 
van de inzet van deze barmhar
tige Samaritaan, van de draag
wijdte van zijn relaties en zijn tus
senkomsten bij gezagdragers en 
privé-personen. Hij zelf zweeg er 
meestal over. 

Sint-Arnouts 
Zijn bedrijvigheid in de organi

satie van een nieuw Vlaams

nationaal jeugdleven is daarente
gen zeer goed bekend. Het Ant
werpse Sint-Arnoutsvendel, en 
nadien het Verbond van Blauw-
voetvendels zouden wellicht niet, 
of niet zo lang standgehouden 
hebben zonder de rechtstreekse 
en onrechtstreekse invloed van 
e.p. Boucquillon. 

Oud-leden ervan zijn nadien 
dikwijls bedrijvig geworden in 
Vlaams-nationale politieke vere
nigingen. Berten Boucquillon 
heeft aldus bijgedragen tot de op
vang van vele jonge mensen uit 
getroffen en andere gezinnen, 
die in de na-oorlogse verwarring 
niet wisten waarheen met hun 

idealen en hun behoefte om zich 
voor Vlaanderen in te zetten. 

,,Hij" heeft aan jonge mensen 
een duurzame geestelijke stimu
lans en een houvast gegeven, in 
jaren van haat en ontreddering. 

Niet alleen de Vlaams-nationa
listen onder hen zijn hem hier
voor erkentelijk gebleven. Ik mag 
het nu wel zeggen, de socialisti
sche senator en oud-minister, 
Jos Wijninckx, steeds met de 
grootste eerbied is blijven spre
ken over pater Boucquillon, en 
klaar stond om, in de mate waarin 
het van hem afhing, een gunstig 
gevolg te geven aan tussen

komsten die gedaan werden door 
of namens Berten. 

Men zou verwonderd zijn over 
de diepgang van de invloed die 
deze dominikaan heeft uitgeoe
fend in vele onvermoede kringen. 
De omstandigheden waarin dat 
diende te gebeuren waren alles 
behalve eenvoudig, want ook pa
ter Boucquillon was een klooster
ling die onder gezag gesteld was. 

Goedheid en... 
Zoals van alle mensen met een 

groot hart is er ook van pater 
Boucquillon's edelmoedigheid 
wel eens misbruik gemaakt. Men 
kan wellicht zeggen dat hij seoms 
te weinig kritisch stond tegenover 
de mensen, maar er zijn vormen 
van mensenkennis die uiteinde
lijk het hart verkillen en de goed
heid uitblussen. Dié cynische 
mensenkennis was e.p. Bouc
quillon inderdaad vreemd, en dit 
kon wel aanleiding geven tot uto
pische pogingen om vrede te 
stichten in alle Vlaams-nationale 
kringen zonder onderscheid, ook 
wanneer dit uitzichtloos was. 

Dat doet niets af — integen
deel — aan de dankbaarheid en 
de hoogachting waarmee dit In 
memoriam werd geschreven 

...vergevings
gezindheid 

De Volksunie zal pater Bouc
quillon's nagedachtenis eren en 
zijn naam voegen bij de lange lijst 
Vlamingen — wereldlijke en 
geestelijke — die getuigd hebben 
voor goedheid en vergevensge-
zmdheid, voor amnestie — ook 
onder en voor elkaar — , voor 
hoop en geloof in de toekomst 
van dit volk. 

Hektor de Bruyne, 
Oud-minister, Ere-senator 

Op zaterdag 15 november 
1986 om 9 u. 15 overleed 

Pater 
Boucquillon o.p. 

in de ouderdom van 71 jaar 
Zijn ganse leven was één 

inzet voor de Vlaamse 
Volksgemeenschap, eerst 
in de AKVS en nadien als 
adviseur in de Blauwvoet-
federatie. 

De plechtige uitveiart 
heeft plaats op zaterdag 22 
november 1986 om 10 u. 30 
in de Etomlnikanenkerk, 
Provinciestraat te Ant
werpen 
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' ...en dan iedere oditiend nog 
één kwartier "Ekonomie en Financiën" 

iWit iaiteff iMklteltf. i i ighilÉUMi^. ' f t*. lp>,^rJt|.,-Mi-^^ 

Iedere oehtcnd een half uur de spieren rekken en de benen strekken, is een goede start 
Als LI daarna nog een kwartiei de geest strekt m 'Ekonomie en Fm.mcien; verschimt u 

s moigcns helemaal opgewarmd op kantoor 
"Ekonomie en Fmaneien' is de nieuwe bijlage die van.ii 8 1 'SS dagelijks m De Standaard 

versehunt 
U vindt er betrouwbare feiten, cijfers en beschouwingen, interessant voor de amateur 

die wil meepraten, maar nog meer voor de YUP die wat te zeggen heeft en zo n praktisch 
katern kan gebruiken Beroepshalve en ook voor z n cigcn beleggingen Bovendien 

inteiviewcn we geregeld personen uu de wereld van financiën, ekonomie en bedrijven 
"Ekonomie en Financien" wordt gemaakt door een sterk redaktieteam Stuk voor stuk 

specialisten die zich dagelijks fulltime toeleggen op zaken wa,ir u minstens een kwartier 
per dag mee bezig moet zijn 

De nieuwe bijlage ts een goed ahbi om 
definitief over te stappen op De Standaard 
een komplcte krant met dagelijks informatie 
op uw niveau 

De Standaard 
Informatie opuwniwaii. 
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„To(h)" betekent 

„Oost" en „Kyo" staat 
voor „hoofdstad". 

Tokyo is dus de 
Oostelijke hoofdstad en 
Kyoto de hoofdstad van 
het Oosten. Beide 
Japanse steden liggen 
ongeveer 500 km van 
elkaar en bezitten 
enorme historische 
rijkdommen. 

Wij waren enkele 
dagen te gast in deze 
keizerlijke steden en 
probeerden vooral de 
sfeer te snuiven. 

ZEVENTIEN uur in eenzelf
de ruimte en gekluisterd 
aan dezelfde zetel blijft 

een hele tijd. (Al dient gezegd dat 
de bijna cliché-matige band tus
sen „Duits" en „degelijk" een 
feit is, althans voor wat het lucht
transport betreft.) 

Bovendien is je ingebouwde 
menselijke uurwerk aardig ver
stoord wanneer je op de middag 
afscheid neemt van West-Europa 
om 's anderdaags, na een tussen
landing in het Pakistaanse Kara
chi, op Japanse bodem neer te 
strijken. Je lichaam verwacht dat 
het vijf uur in de morgen is. In 
werkelijkheid echter is het net 13 
uur geworden als de grote stalen 
DC-1 O-vogel landt op de ooit zo 
gekontesteerde en biezonder mo
derne luchthaven van Narita. 

De eerste indrukken zijn samen 
te vatten in twee woorden: net
heid en efficiëntie. 

Onoverkomelijke 
taai-barrière 

Een busje van de Japanse 
spoorwegen voert je naar het sta
tion, waarna een niet zo snelle 
trein je naar Tokyo-centrum 
spoort. Daar merk je dat Japan 
dan wel het land is van de hoog-
technologie en de perfektie, maar 
een eenvoudig ouderwets rolwa-
gentje om je bagage iets minder 
ezel-achtig te versieuren valt ner
gens te bespeuren. 

Zoiets resulteert in een boven
matig zweetverbruik in dit immen
se treinstation met zijn drie ver
diepingen, kilometerlange gan
gen en talloze onbegrijpelijke ta
bellen en wegwijzers. De bij ons 
zo gekende piktogrammen zijn 
nauwelijks te bespeuren. Ge
woonweg uit dit kluwen buiten 
raken is al een hele klus. De taxi
chauffeurs kunnen amper mijn 
hotelbestemming ontcijferen. 

De taal vormt immers een on
gelooflijk moeilijk te nemen bar
rière. De ons vertrouwde letters 
en cijfers zijn slechts overvloedig 
aanwezig in reklameboodschap-

Wierook 

Compact 
Disc 

'n Merkwaardig 
ilaiians i,huwelijk'' 

pen, maar met op de noodzakelij
ke wegwijzers. De meeste Japan
ners spreken en verstaan biezon
der slecht een andere taal. Wat 
vreemd is voor een land dat bo
venal op eksport gericht is. Een 
veeltalig zakenman — die een 
week lang op een internationale 
beurs m Osaka stond — ver
trouwde ons toe dat al zijn ge
sprekken met wat sommigen ,,sa-
les-managers" noemen, via een 
tolk moesten gevoerd worden. De 
door hen sierlijk geschreven ka
rakters zijn letterlijk en figuurlijk 
Chinees. Het vergt, zo erkennen 
linguïsten, ruim twee jaar inten
sieve studie vooraleer je de Ja
panse taal enigszins beheerst. 

Dit gebrek aan mogelijkheden 
tot echte kommunikatie wordt 
evenwel gekompenseerd door 
een grote dosis vriendelijke hoffe

lijkheid. Zelfs wanneer na her
haalde pogingen blijkt dat je ge
sprekspartner geen fluit van je 
vraag begrijpt, toch zal hij bereid
willig verder luisteren en zoeken 
naar een oplossing. 

Nog net leefbaar 
Tokyo is een stad waar net nog 

voldoende zuurstof aanwezig is, 
dankzij het ontzettend uitge
bouwd en verfijnd openbaar ver
voer. Er zijn naast de gewone 
bussen, ook de ondergrondse lij
nen van de stad, de bovengrond
se van de staat én de boven- en 
ondergrondse in privé-uitbating. 

Om dan nog te zwijgen van de 
interregionale en supersnelle 
,,Shlnkansen" of ,,Bullet-trei-
nen" die tegen 250 km per uur 
over het eiland razen. 

Het ekonomisch sukses van Ja
pan houdt overigens verband met 
de aanwezigheid van zoveel kom-
munikatiemiddelen. Indien alle 
mensen die zich dagelijks door
heen Tokyo bewegen plots zou
den beslissen hun trajekt te voet 
of met de wagen af te leggen, dan 
stikt de hele stad. Stations zijn als 
een verstrengeld kluwen van 
spoorlijnen, verbindingstabellen, 
perrons, kaartjes-automaten, ze
nuwachtige kaartjesknippers 
waarlangs duizenden en duizen
den haastig voorbijschuiven. 

Want volk is er genoeg, te veel 
zelfs. De hele dag spuwen de 
stationsuitgangen onophoudelijk 
mensen, die zichtbaar een ande
re trein moeten halen. Altijd druk, 
bezig, koortsig en in massa. 

Tokyo IS zo groot als een 
Vlaamse provincie, maar telt naar 

Een jonge moeder in kimono laat haar kjndje genieten van de tierfstzon op de houten vloer van de Higashi-
Hongan-jl-tempel te Kyoto. 

schatting 12 miljoen inwoners: 
dat is dubbel zoveel als er Vla
mingen zijn! Mensen, die als 
wriemelende termieten leven en 
werken en eten en wonen. Dit 
laatste vormt meteen één van dé 
problemen van de volkrijkste stad 
van de wereld. 

Hygiënisch clean 
Alles is volgebouwd, als lego

blokjes op en in en tegen elkaar 
geplakt. Nu begrijp ik wat een 
Japans tuintje is; groen is immers 
hoogst uitzonderlijk en grond is 
onbetaalbaar duur. Wie een ei
gen lapje bezit, is een rijk man. 

De huisjes zijn erg benepen naar 
onze normen. En zelfs indien je 
bedenkt dat Japanners eerder 
klein van gestalte zijn, moet het 
niettemin een hele opgave blijven 

ViOGO-uctinjcii wuiudi uwOf 
kortgerokte meiden verkocht 
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Kinderen die de leeftijd van 3, 5 en 7 jaar in goede gezondlieid tiebben 
bereil<t, worden naar de tempel gebracht om Boeddha te danken. 

om met een gezin in die nauwe 
kamertjes samen te wonen. 

Waar tieners hun soms onstuit
bare energie moeten blijven, is 
me een raadsel. Speelpleinen 
groter dan twee schommels of 
open ruimtes waar men vrijelijk 
kan rondhotsen, zijn er niet. Be
halve dan misschien in sommige 
scholen. De zesdaagse studie
week én het (zeer strenge) 
schooluniform blijven in voege en 
meer dan 80% van de scholieren 
vat hogere studies aan. 

Grootsteden zoals Tokyo en 
Osaka kunnen slechts over-leven 
omdat alles zo net, zo hygiënisch 
clean wordt gehouden. Öe straten 
worden door vrouwen die gekleed 
zijn als operatiekamer-verpleeg
sters schoon geveegd, hoesten

de en dus kiem-verspreidende 
personen dragen een doekje voor 
hun mond en neus, de bladeren 
van de bomen worden net vöör ze 
op straat kunnen neerdwarrelen 
geplukt. En doorheen Kyoto — 
een stad van anderhalf miljoen 
inwoners (d.i. méér dan Brussel) 
— stroomt de Kamo-rivier waarin 
dagelijks gevist wordt! 

Ekonomische 
oorlog winnen 

Japanners lijken nooit te luie
ren of te niksen. Ze stappen ge
zwind door de straten, ze werken 
vaak op zaterdag en kloppen 
soms gratis over-uren. Veel win
kels blijven trouwens open tijdens 
het weekeinde. Er bestaan syndi-

Een boeddhistische bonze schildert religieuze teksten in een gebeden
boek. 

kale instanties, maar die zijn dan 
wel strikt per bedrijf georgani
seerd. Waarbij als parool geldt: 
vechten voor de belangen van 
onze onderneming, waarop wij 
trots zijn. Ze zijn immers erg fier 
op hun produkten en prestaties, 
met ten onrechte. „ Wij hebben de 
militaire oorlog verloren en ons 
land was totaal verwoest. De eko
nomische oorlog willen en zullen 
wij winnen", verklaarde een be
drijfsleider. 

Japan bezit geen echte natuur
lijke rijkdommen, met als gevolg 
dat ongeveer èlles moet inge
voerd worden. Tot en met het 
voedsel toe, met uitzondering 
dan van rijst. Werken, heel hard 
werken, wordt niet als verfoeilijk 
maar als etisch verheven be
schouwd. Niettemin grijpt de 
kwaal van de werkloosheid ook 
op Nippon om zich heen, welis
waar in mindere mate (3 tot 4% 
van de aktieve bevolking). 

De levensduurte in dit land van 
de rijzende zon is ontzettend. Ei
genlijk onbetaalbaar voor de ,,rij
ke" Westeuropeaan. Enkele prij
zen? Overnachten-zonder-ontbijt 
in een Westers hotel kost vlug 
meer dan 5.000 fr., een busticket 
betaal je dik 50 fr., op een brief 
naar Europa moet pakweg 60 fr. 
geplakt en een sandwich-zonder-
beleg krijg je pas nadat je yens ter 
waarde van 25 fr. hebt neerge
legd. Een doorsnee-bediende 
verdient ongeveer 60.000 f r. netto 
per maand. 

Zichzelf gebleven 
Ook de technologische snufjes 

— waarvoor Japan zo bekend en 
beducht is — zoals radio's die 
niet groter zijn dan een bank-
kaart, volautomatische fototoe
stellen, compact-disc-spelers in 
walkman-uitvoering, en wat al 
meer, zijn zelden goedkoper en 
vaak duurder dan bij ons. De 
bewering dat zij tegen dumping-
prijzen werken om hun uitpuilen
de voorraad-stocks in Europa en 
de VSA kwijt te raken, lijkt dus 
gegrond. 

En toch bezitten zij iets wat wij. 

Net vóór men de Sensoji-tempel binnenstapt gooit men wierookstaaf
jes in de vlammen: de rookwolken ,,reinigen" de bedevaarders. 

Europeanen en bewoners van het 
oude Avondland, dikwijls verloo
chenen. Ze zijn immers zichzelf 
gebleven en weten wat waarden 
zijn. De kimono bv. is heus geen 
karnavalkledij, kinderen voelen 
zich verantwoordelijk voor het wel 
en wee van hun bejaarde ouders, 
als jaartal wordt vaak '61 gebruikt 
als verwijzing naar het zoveelste 
regeringsjaar van keizer Hlrohito 
en slapen gebeurt nog steeds op 

De volledig In hout en tegen de bergflank opgetrokken Kiyomizu-
tempel in Kyoto. Onbeschrijfelijk en fascinerend mooi 

een dunne matras op een effen 
mat. 

Net zoals je in Vlaanderen 
overal kerken en kapellen aan
treft, zie je in Japan eindeloos 
veel tempels en gebedsplaatsen. 
Meental zijn deze ook betoverend 
mooi. Maar eerbied en stilte heb
ben hun plaats in deze door de 
prikklok en komputer gestuurde 
samenleving. Jong en oud, lelijk 
en schoon, slim en dom gaan op 
zelf gekozen ogenblikken even 
rustig worden bij een tempel. 
Waarbij zij ontzagvol het hoofd 
buigen, de schoenen uittrekken 
en wierook offeren. Misschien is 
dit geen religie? Laten we het dan 
traditie noemen. 

Japanners houden vast aan 
hun eigenheid en staan niettemin 
aan de spits van de technologi
sche vernieuwing. Dit dwingt tot 
respekt. En navolging. Want wat 
had U m mijn plaats geantwoord 
op de ontmantelende vraag van 
de toerisme-beambte vlakbij de 
Asakusa-tempel waarvoor ons 
land eigenlijk bekend is? Ik redde 
mij met de ,,great Flemisch pain
ters" en de ..Antwerp dia
monds". 

Maar hoeveel Japanners weten 
waar Vlaanderen ligt? 

(pvdd) 

(Lees ook biz. 24) 

Volgende week: 
„Next time...?!", vroeg 

Gamjana, het mooi-ogende 
hoertje uit de Hawad-diskoteek 
In Bartgkok. 

Een triest verhaal over deze 
fascinerende stad, die dreigt 
meer voor zijn bordelen dan 

Ivoor zijn tempels „bemind" te 
»o« len . 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 22 nov. 
D BRT 1 - 16.00 
Union station, film 
D BRT 1 - 18.10 
Meriina, serie 
D BRT 1 - 18.35 
De Ideinste zwerver, serie 
D BRT 1 - 19.05 
Boelcetje Viaanderen 
D BRT 1 - 20.20 
De roddeltantes, film 
D BRT1 - 21.55 
RIgoletto, om te lachen 
D BRT 1 - 22.25 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 - 20.28 
Mountbatten, de laatste onderko
ning, afl. 

D Ned. 1 - 21.20 
De smokkelaar, serie 
D Ned. 1 - 22.10 
Fort Amsterdam is een puinhoop, 
reportage 
D Ned. 1 - 23.03 
Een ongewoon cadeau, triller 
D Ned. 2 - 19.12 
De eerste de beste, over rekords 
D Ned. 2 - 20.00 
Tros kieskeurig op wielen, info 
D Ned. 2 - 20.25 
20 jaar André, show 
D Ned. 2 - 21.30 
Opera wenskoncert 
D Ned. 2 - 23.15 
De smalle brug, film 

Zondag 23 nov. 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1 - 14.15 
Luister met je ogen, info 
D BRT 1 - 14.30 
Voor boer en tuinder, info 
D BRT 1 - 15.00 
Kwizien, kooktip 
D BRT 1 - 15.15 
E.K. Kunstrijden op de schaats 
n BRT 1 - 16.05 
Eiland, kunstinfo 
D BRT 1 - 17.05 
Paradijsvogels, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
D BRT 1 - 20.40 
Adriaen Brouwer, serie 
D BRT1 - 21.30 
New York, het nieuwe Hollywood; 
dok. 
D Ned. 1 - 15.25 
NCRV-Jeugd-TV 
D Ned. 1 - 16.25 
Dinges, kwis 
D Ned. 1 - 19.05 
De Carsons, serie 
D Ned. 1 - 19.45 
The Cosby show 
D Ned. 1 - 20.10 
Wereld Natuurfonds Gala 
D Ned. 1 - 21.40 
Rondom tien, diskussie 
D Ned. 1 - 22.25 
St. Elsewhere, serie 
n Ned. 2 - 20.10 
Hollands signaal, praatshow 
D Ned. 2 - 20.37 
Kamagurka & Herr Seele 

Jean-Hughes Anglade en Vittorio Mezzogiorno in ,,L'Homme Blessé", 
een film over de eerste ervaringen van een homosexuele adolescent. 

Donderdag om 20u.20 op TV 2. 

D Ned. 2 - 20.42 
Diogenes, info 
D Ned. 2 - 21.57 
Het lab, reportage 
D Ned. 2 - 22,57 
Oostelijke wind, film 
D RTB 1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 24 nov. 
n BRT 1 - 18.35 
Wat hebben wij die kip aange
daan?, kortfilm 
D BRT 1 - 20.10 
Drie goudstukken voor Sarah, 
nieuwe serie 
n BRT1 - 21.05 
IMijn grote liefde heet muziek, 
Roland 
D BRT 1 - 21.50 
Horizon, wetenschappelijke info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Extra-time 
D BRT2 - 21.35 
Blikvanger, mode-info 
D BRT2 - 22.20 
Nederlandse literatuur na 1830, 
dok. serie 
D Ned. 1 - 14.30 
De wilde roos, film 
D Ned. 1 - 16.00 
Chocky, serie 
D Ned. 1 - 17.47 
De grote prijs van Nederland, 
koncert , 
D Ned. 1 • 19.25 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Zeg 't maar, nieuwe kwis 
n Ned. 1 - 21.15 
Sonja op maandag, praatshow 
D Ned. 1 - 22.35 
Teder is de nacht, serie 
D Ned. 2 - 19.27 
Sport op maandag 
D Ned. 2 - 20.20 
Sweet Charity, film 

Dinsdag 25 nov. 
D BRT 1 - 18.10 
Dagboek van een klown 
D BRT 1 - 18.25 
Mik IMak Mon, serie 
D BRT 1 - 18.35 
De Edison tweeling, serie 
D BRT 1 - 19.00 
Comedy Capers, om te lachen 

D BRT 1 - 19.15 
Encyclopedie, info 
D BRT 1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 21.00 
Astronomie, info 
D BRT 1 "- 22.25 
Luister met je ogen, info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
The Muppet show 
D BRT2 - 20.50 
Argus, praatshow 
D BRT2 - 22.00 
Het koninklijk meteorologisch insti
tuut, dok. 
D Ned. 1 - 14.30 
Back to Bataan, film 
D Ned. 1 - 19.05 
Wordt vervolgd, over strips 
D Ned. 1 - 19.30 
Sportpanorama 
D Ned. 1 - 20.28 
Wedden dat, show 
n Ned. 1 - 22.10 
Avro's televizier, info 
D Ned. 1 - 22.55 
Het raadsel van de Wadden, serie 
D Ned. 1 - 23.45 
Ontdek je plekje. Info 
D Ned. 2 - 19.12 
Snuiters, jongereninfo 
D •Med. 2 - 20.03 
•Moordkuil, diskussie 
D Ned. 2 - 20.20 
Horizon, info 
D Ned. 2 - 21.00 
Panoramiek, info 
D Ned. 2 - 21.30 
Shostakovitsj, klassiek koncert 
D Ned. 2 - 21.50 
Noordelijke zeeroute, dok. 

Woensdag 26 nov. 
D BRT 1 - 18.30 
Magister Maesius, serie 
D BRT 1 - 19.00 
Gezondheid, info 
D BRT 1 - 20.10 
Carte Blanche, show 
D BRT 1 - 20.45 
Wie schrijft die blijft, info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 • 20.20 
Vier zonen van Katie Elder, film 
D Ned. 1 - 15.50 
New Wilderness, dok. serie 
D Ned. 1 - 16.15 
Dynasty, serie 

D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Countdown, pop en rock 
D Ned. 1 - 20.33 
Tineke, praatshow 
D Ned. 1 - 21.15 
Newhart, serie , 
• Ned. 1 • 22.25 
Miami Vice, serie 
D Ned. 1 - 23.10 
Rur, praatshow 
n Ned. 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest, info 
D Ned. 2 - 20.03 
Wie, wat, waar en hoe laat?, over 
Moskou 
D Ned. 2 - 20.20 
Andermans zaken, film 
D Ned. 2 - 23.00 
Nederland C, Info 

Donderd. 27 nov. 
D BRT 1 - 18.10 
De zeven van Blake, serie 
D BRT 1 - 18.55 
Kwizien, kooktip 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger Lager, kaartspel 
D BRT 1 - 20.55 
Panorama, info 
D BRT1 - 21.45 
Hotel, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.20 
De gewonde man, film 
D Ned. 1 - 15.30 
De laatste zeilvaarders, dok. serie 
D Ned. 1 - 19.00 
Familie Robinson, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
In de schaduw van het hemelse, 
dok. over de schrijver CS. Lewis 
D Ned. 2 - 19.12 
Büch, over boeken 
D Ned. 2 - 19.52 
L'ami de Vincent, film 
D Ned. 2 - 21.22 
De konsumentenman, info 

Vrijdag 28 nov. 
D BRT 1 - 18.05 
Dagboek van een klown 
D BRT 1 - 18.45 
Bingo!, hitparade 
D BRT1 - 20.20 
De ooggetuige, film 
D B f iT I - 22.05 
Premiere, info 
n BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.25 
De koele krijger, serie 
D BRT2 - 20.55 
Europese kuituren, dok. serie 
D BRT2 - 21.55 
Sutart Burrows, show 
D Ned. 1 - 14.30 
Sons and daughters, serie 
D Ned. 1 - 18.15 
De mooiste foto's maak je zelf, 
nieuwe kursus fotografie 
D Ned. 1 - 19.05 ^ 
Knight Rider, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Dossier Verhulst, sene 
D Ned. 1 - 21.25 
De Tros TV-show 
D Ned. 1 - 23.00 
Derrick, serie 
D Ned. 2 - 19.25 
Le grand carnaval, film 
D Ned. 2 - 21.32 
Een wereld van verschil, diskussie 
D Ned. 2 - 23.35 
Vara's nachtshow 

Zaterdag 22 nov. 
Union Station 
Amerik. film uit 1950. Joyce Wille-

combe, industrieel Murcalls sekreta-
resse is op weg naar het buitenverblijf 
van haar baas. Zij vermoedt dat zij 
wordt achtervolgd... (BRT 1, om 
16u.) 

Zondag 23 nov. 
Hamsin 
De Israëlische film ,,Oostelijke 

Wind" uit 1982 handelt over het eeu
wigdurend konflikt tussen Arabieren 
en Israëliërs. Een joodse boer in Gali-
lea verneemt dat het stuk land dat hij 
van een Arabier huurt zal onteigend 
worden. Hij wil het perceel kopen, 
maar dat wekt achterdocht in het 
dorp... (Ned. 2, om 22u.57) 

Maandag 24 nov. 
Sweet Charity 
Amerik. muzikale film uit 1968 met 

o.a. Shirley MacLaine en Sammy Da-
vis Jr, Een taxi-girl zoekt naast haar 
talloze ameureuze avontuurtjes toch 
naar de ware liefde. (Ned. 2, om 
20U.20) 

Dinsdag 25 nov. 
Back to Bataan 
W.O.II op de Filippijnen. De Ameri

kaanse troepen worden te Bataan 
verslagen en het eiland Corregidor 
valt in handen van de Japanners. Ge
neral McArthur stuurt een kolonel ter 
plaatse om de leiding te nemen van 
het plaatselijk verzet. Amerik. oor
logsfilm uit 1945 met o.a. John 
Wayne en Anthony Quinn. (Ned. 1, 
om 14U.30) 

Woensd. 26 nov. 
The sons of Katie Elder 
John Wayne speelt in deze western 

uit 1965 een van de vier zoons van 
Katie Elder. Hij is op weg naar Texas 
om er de begrafenis van zijn moeder 
bij te wonen. Ondenweg wordt hij te
gengehouden door de sheriff... (TV 2, 
om 20U.20) 

Donderd. 27 nov. 
L'Homme Blessé 
Henri, een puber, raakt aangetrok

ken door de voor hem onbekende, 
slonzige homosexuele onden/vereld 
in en om het station van de Gare du 
Nord. Hij begint een verhouding met 
een ,,grote man" en belandt in een 
vreemd milieu... Franse film uit 1983. 
(TV 2, om 20U.20) 

Vrijdag 28 nov. 
Le Grand Carnaval 
Franse film uit 1983 met o.a. Phi

lippe Noiret en Fiona Gélin. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog wordt het 
stadje Tadjira opgeschrikt door de in
val van de geallieerden. Voor kroeg
baas Leon is de komst van de Ameri
kanen een geschenk uit de hemel... 
(Ned. 2, om 19u.25) 
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ï 
Wij zullen hier in 

het Westen wel 
nooit weten wat er 
zich de jongste 
weken binnen de 
grenzen van Noord-
Korea heeft af
gespeeld. De pre-

^ , _ sident voor het 
^ ^ A ^ i ^ ^ leven Kim ll-sung 

^^K^^M zou zijn vermoord, 
^ ^ J ^ ^ V en dan weer niet. 
^ ^ H ^ ^ ^ Heeft het malkon-

^ ^ ^ ^ k tente leger de 
^ ^ ^ macht overgeno-
^^^^Ê men? Om al deze 

^^^r twijfels tegen te 
spreken heeft Kim, 
de Geliefde Leider, 

zich uitgebreid laten filmen. Kim ll-
sung is dus levend en wel. Zo schijnt 
het. 

Wie op het desolate vliegveld van 
Pjongjang landt is er uitgenodigd, de 
rode loper ligt dus uit. Een kaman-
ke militaire fanfare geeft van katoen 
en een zevenjarig meisje wacht met 
bloemen. In ons geval heette ze Ri 
Bo Sic. Maar wie heeft daar een 
boodschap aan? De enige taal die je 
van het kind begrijpt is haar glimlach 
en de drie kussen. Je bent dus 
welkom. 

De Grote 
Pompier 

En voor het kind tussen de ande
re pioniertjes verdwijnt rukt ze zich 
het rooie sjaaltje af en knoopt het 
rond de hals van de verbaasde be
zoeker. Zo gaat dat daar. 

En dan begint de tocht naar de 
stad, in een tweedehands Volvo. 

Pjongjang is een gigantische stad, 
gebouwd op het puin van de Korea-
oorlog. Veel haakse boelvards, zon
der verkeer, wel bussen, trams en 
fietsen. Dwars door het centrum, 
rechtstreeks naar het hotel, ver ge
noeg buiten de stad aan de rustige 
Daidong-rivier. 

Toen de militair Kim ll-sung in 
1950 de drang voelde om vanuit het 
als heil ig verklaarde Baikton-
gebergte de revolutie over heel Ko
rea te ontketenen had hij het goed 
voor. Het sinds eeuwen door Japan 
en China gekleineerde oude Koryo 
zou hij de weldaden van hamer en 
sikkel laten smaken. Binnen de 
kortste tijd had Kim haast het hele 
schiereiland In zijn macht. Midden 
1951 maakte de UNO een einde aan 
het avontuur. Haast 2 miljoen doden, 
het land één puinhoop en in noord 
en zuid gesneden. Met veel vertieel-
ding ging Kim in het noorden aan het 
werk. Als een nieuwe duce haalde hij 
mee de oogst in, ontketende de ene 
revolutie na de andere: de zware in
dustrie, de landtwuw, de weten
schappen. Voor de kinderen bedacht 
hij de potlood-revolutle. Om dat te 
verwezenlijken grendelde Kim zijn 
land hermetisch af. Niemand geraak
te er nog uit en nog minder in. Het 
volk kreeg een relatieve welstand en 
werkloosheid bestaat er niet. Het pa
radijs wordt echter overschaduwd 
door een aangeleerde haat tegen het 
Westen dat in de persoon van VS-
militairen langs de 38ste breedte
graad kampeert. 

Als men zich even buiten het 
staatshotel langs de Daidong waagt 
vaart een kano voorbij, de peddelaar 
groet lachend. Pioniertjes wandelen 
zingend langs en zwaaien met de 
bloemen die ze altijd bij zich heb
ben: de magnolia en de bloedrode 
kimilsunia. De prille levenslust staat 
in schril kontrast met de dode mo
numenten die Pjongjang de aan
schijn van het Oude Rome geven. De 
Grote Pompier is hier langs geweest 
en heeft zijn schone revolutie verra
den. Het potlood is gebroken. 

Mochten op een dag de luidspre
kers langs de 38ste breedtegraad 
dan toch de moord op Kim melden, 
dan zou ons dat niet eens verbazen. 
Je kunt een volk niet eeuwig voeren 
met triomfbogen, haat, te grote sta
dions, en paleizen als kalken room-
taarten. Eigenlijk is de Grote 
Pompier al een tijdje dood... • 

Wi\ 13 

djoQ^L-dkrwesk!^ 
H£b JE LEysefi (sez/EN er/ 

ëeffoonD ? 

Zopas werd tijdens een receptie, aangeboden 
door kultuurminister Patrick Dewael en voorgezeten 
door de nieuw benoemde direkteur-generaal van de 
Administratie voor Kunst en Toerisme, Eric Van Ler-
berghe, de tweede ,,Schrijerslijst Lezingen" voor
gesteld. 

V OOR kulturele initiatieven 
vanuit afdelingen en aan
verwante organisaties 

kan de Schrijversiijst een goede 
inspiratiebron zijn voor lezingen 
door eigentijdse Vlaamse dich
ters, romanciers en essayisten. 
Het honorarium voor zo'n lezing 
wordt ten volle gesubsidieerd vla 
de Dienst Letteren en Dramati
sche Kunst van het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap. Hier 
onder enige praktische Informa
tie voor eventuele organisatoren 
en literair geïnteresseerden. 

De nieuwe ,,Schrijversiijst Le
z ingen" (56 biz., met biografi
sche nota's en vele portretfoto's) 
geeft een overzicht van de nage
noeg 250 literaire schriijvers 
waaronder enkele Wij-mede
werkers). 

In deze lijst werden enkel 
schrijvers opgenomen, die er zelf 
om verzocht hebben (hoewel 
vaak ook uitgenodigd werden) en 
waarvan door de hogerge-
noemde Dienst op voordracht 
van de Kommissie van Advies tot 
Bevordering van de Nederlandse 
Letterkunde In België en mits 

goedkeuring van de gemeen
schapsminister van Kuituur, 
minstens 2 publikaties in boek
vorm werden aangekocht. 

De toelage bedraagt enkel het 
leeshonorarlum voor de auteur 
(4.000 frank, belastbaar en inklu-
zief de vervoerkosten) en wordt 
rechtstreeks aan de schrijver ver
leend, dus niet aan de organisa
tor. Het aantal gesubsidieerde le
zingen per auteur bedraagt 6 per 
jaar. Er is evenwel geen beper
king van het aantal lezingen per 
organiserende instelling. 

De geïnteresseerde lezing
organisatoren dienen zelf kontakt 
op te nemen met de in de lijst ver
melde schrijvers om de datum en 
de plaats van de lezing af te 
spreken. 

ledere aanvraag dient schrifte
lijk te gebeuren. ,,Schrijversiijst 
Lezingen" gratis kunnen beko
men worden: Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, Dienst 
Letteren en Dramatische Kunst, 
Koloniënstraat 29/31, 1000 Brus
sel (02/513.74.65). 

Hoe kon het ook anders ? In onze 150ste opgave 
bedoelden wij liet gedicht „De Moeder" van groot
meester Hugo Claus. Zeventien korrekte inzendin
gen waren het gevolg. 

Hugo Vander Cruysen uit de Kerkstraat 5 te 9920 
Lovendegem wint de boekenprijs van deze week. 

IET getreurd is de bood
schap. Vermits we on
houdbaar doorgaan met 

dit spelletje. Wie schreef on
derstaand gedicht en welke titel 
plakte de auteur er bovenop? 

Zij is mijn groene moeder 
en zij l<ent 

de stem van mensen, 
't paren van de dieren, 

zij zal met woud en zee 
mijn onrust sieren 

en heil zijn als vertwijfeling 
mij schendt. 

Zij is de bruid, 
de zwellende geliefde, 

legt haar beloften 
in wolken en wind, 

zij woont in mij en bergt 
mij als het i<ind 

dat zij met dromen en bedrog ge
riefde. 

(...) 

Of is zij eer verraad 
en groene tover 

voor wie niet verder 
dan zijn einder ziet ? 

Misschien zijn wij gevangen 
in een lied 

en blijft er na het feest 
slechts schade over. 

Soms schreit één vogel 
blindelings in 't lover. 

U kunt uw antwoord tot en met 
maandag 1 december op de bus 
doen: WIJ, „tVleespelen (152)", 
Barrikadenplein 12, 1.000 Brus
sel. Veel sukses. 

0'j V'/ijpr Mr vLffttiMéEN en y/f(i£fi 
Ban ÉA\sn& eEiPRÉK fioere^' juis6/»irr^ '• 

//Y 'r Neg£HiA/i£>s OF irt 'r fAArrs ? 

i ^ > 

w:—m G^j' 

Wijn en kunst ongetwijfeld, maar of wijn en weten
schap veel met elkaar te maken hebben valt te be
twijfelen. In één geval alleszins wel: Louis Pasteur. 
Daarop mag in dit rubriekje, per passende uitzon
dering dus even ingegaan worden. 

L OUIS PASTEUR werd in 
1822 in Dole (Jura) gebo
ren en overleed in 1895 in 

Arbois (Jura). Het Jura kent niet 
veel maar enkele zeer merkwaar
dige wi jnen: de ,,vin jaune" en 
de zeldzame Chèteau Chalon die 
zeer oud kan worden. Al zeer 
jong was pasteur gefascineerd 
door het wondere verschijnsel 
gisting dat druivesap tot wijn ver
anderde. Ook werd hij getroffen 
door het feit dat sommige wijnen 
op onverklaarbare wijze in azijn 
veranderden en dat anderzijds 
andere wijnen (o.a, de ChSteau 
Chalon) door een merkwaardige 
schimmel bezocht werden en 
daaraan een onverwoestbare le
venskracht dankten. 

Deze vaststellingen hebben de 
beroemde biochemikus beslist 
mee geïnspireerd tot zijn zo be
langrijke onderzoekingen en ont
dekkingen in de bacteriologie (al 
heeft hij het raadsel van de Cha
teau Chalon nooit geheel kunnen 
onsluleren). Toen Pasteur in Pa
rijs woonde, bracht hij elke va
kantie door in het ouderlijk huis in 
Arbois. Daar wordt nu nog verteld 
dat er dan wijnboeren uit de 
streek bij hem te rade kwamen 
met staaltjes wijn die zich niet 
naar wens ontwikkelde. De proef-
wijngaard van de geleerde 
bestaat nog steeds, even bulten 

het geboortestadje. De daar ge
wonnen wijnen komen niet in het 
kommerciële circuit, maar wor
den bewaard voor bijzondere ge
legenheden. 

Het woord pasteuriseren is af
geleid van de naam van de we
tenschapper, maar hij was niet 
de uitvinder van het procédé, wel 
de aanbrenger van het principe 
ervan. Onder pasteuriseren ver
staat men het verhitten van 
vloeistoffen tot een bepaalde 
graad (plusminus 80°C) om de 
aanwezige kiemen te doden. Dit 
procédé past men ook toe op pas 
geperste most (druivesap). Daar
bij worden dan de van nature 
aanwezige gistcellen (waaronder 
zich ook kwade zouden kunnen 
bevinden die van jonge wijn mo
gelijk azijn zouden maken) ge
dood. Daarna voegt men dan ge
zonde gistcellen van reincultures 
toe, die de most tot gezonde wijn 
laten gisten. 

Deze metode wordt veel toege
past in streken waar men vooral 
jonge wijn maakt en geen traditie 
in en faam voor kwaliteitswijnen 
hoog te houden heeft. Door het 
pasteuriseren verkrijgt men wel 
een redelijk gemiddelde aan kwa
liteit, maar nooit een echt grote 
wijn of een wijn met een specifiek 
eigen karakter. 
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Uefa wil voetbalkrisis indijken 

De kwaal en 
de remedies 

De herfst is geen seizoen als een ander. De val
lende bladeren, de bossen van amber, de winden en 
regens, de geuren van de dood: zij nodigen uit tot in
keer, tot afstandelijk beschouwen. De sportpagina's 
van de ernstige kranten worden momenteel dan ook 
gevuld met interviews waarin deskundigen in allerlei 
disciplines en specialiteiten diagnoses stellen. Zij 
wijzen op kwalen. Zij menen (meestal) ook te weten 
hoe deze kunnen verholpen worden. 

RNEST DE VUYST bij
voorbeeld, de nieuwe top
man van de Belgische 

Wielerbond, manifesteert zich de 
jongste tijden erg nadrukkelijk. 
Hij wil blijkbaar niets of niemand 
sparen. Maar over hem zullen we 
het vandaag met hebben. Wel 
over de zogeheten knsiskommis-
sie van de Uefa, de Europese 
voetbalunie. 

Terugloop. 
Zes wijze heren — waaronder 

één Spanjaard, één Italiaan, één 
Engelsman en één Fransman 
(een niet onbelangrijk detail om
dat ZIJ de meest invloedrijke voet
ballanden vertegenwoordigen) — 
bogen zich over de problemen 
die de toekomst van hun gelief
koosde sport bedreigen. De te
rugloop in de belangstelling is im
mers algemeen en niemand weet 
hoe die neerwaartse trend snel 
kan worden omgebogen of toch 
minstens kan worden afgeremd. 
Bedoelde kommissie zou drie 
voorstellen ofte konklusies willen 
naar voor schuiven. Worden deze 
aanvaard — wat we nog niet on
middellijk willen geloven — dan 
zal het voetballandschap er over 
afzienbare tijd helemaal anders 
uitzien. Zonder dat er enige ze
kerheid'bestaat over de efficiën
tie van de voorgestelde maatre
gelen... 

De kommissie pleit voor een 
zomerkompetitie, gelooft in de af
schaffing van het transfer
systeem en wil absoluut minder 
voetbal op TV. Op het eerste ge
zicht klinkt het nog zo gek niet 
Maar bij nader toezien rijzen wel 
veel vragen en nog meer twijfels. 

De inrichting van een zomer
kompetitie gaat voorbij aan de 
konkurrentie positie van de voet
balsport in het algemeen. Voet
ballen van begin maart tot begin 
november kan aantrekkelijk schij
nen (zeker indien men m de korte 
wintermaanden nog wat geld kan 
beuren uit zaalkompetities...) 
maar in juni, juli en augustus gaat 
nog altijd méér dan de helft van 
de bevolking met vakantie en de 
binnenlandse ervanngen met 
voorkompetities (de beker van 
Vlaanderen, van Limburg, van 
Antwerpen...) verliepen weinig 
bemoedigend. Bovendien wijst 
de traditie in deze periode van 
het jaar naar wielrennen, atletiek, 
gemotoriseerde sporten. Het 
voetbal hoeft de konfrontatie na
tuurlijk niet te vrezen maar in 
soortgelijke omstandigheden niet 
verder achteruitgaan schijnt ons 
al een groot sukses... 

De voetbalsport vergeet blijk
baar gemakkelijk (of graag) dat 
het van oktober tot maart nage
noeg alleen de baas is van de 
sportbladzijden in dag- en week
bladen. In de zomer zal dat an
ders zijn... 

Koopwaar... 
De afschaffing van het trans

fersysteem klinkt de idealisten 
ongetwijfeld als muziek m de 
oren. Wij kunnen dat begrijpen 
en voor ons hoeft men het zeker 
niet te laten. Mensen verkopen 
stuit in het hedendaags taalge
bruik natuuriijk tegen de borst. 
Zeker wanneer men er vergeet bij 
te vertellen dat die koopwaar er 
zelf nagenoeg altijd (veel) beter 
vari wordt. De voetballers zijn im
mers de laatsten die de krisis aan 
den lijve hebben aangevoeld. En 
ook nu nog proberen zij er, en 
heel vaak met sukses, aan te ont
snappen. Wat hun goed recht is 
natuurlijk. Maar men moet de za
ken dan wel bij hun juiste naam 
noemen 

Het is een illusie te veron
derstellen, of te hopen, dat de fi
nanciële situatie van het topvoet
bal door de afschaffing van het 
transfersysteem zal worden ge
saneerd. De geld- of schul-
denstroom zal enkel anders wor
den gekanaliseerd en het zullen 
zeker niet de grootste en rijkste 
klubs zijn die er slechter zullen bij 
varen. Men moet enkel de ogen 
openen voor wat er in andere 
sporttakken, waar de voor
gestelde maatregel al in een of 
andere vorm werd doorgevoerd. 
Is gebeurd en vooral is mis
gegaan. 

Het voetbal, en de sportwereld 
in het algemeen heeft nood aan 
mensen die beseffen en erken
nen dat één plus één twee is. Dat 
je niet kunt uitgeven wat je niet 
hebt ontvangen. Dat je niet moet 
spekuleren op mogelijke toe
komstige suksessen die de ba-

Vakantiewoningen te huur 
in gans Europa 

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

Dokumentatie gratis op aanvraag 

lans wel weer in evenwicht zullen 
brengen. Dat het krankzinnig is 
terug te vallen op de fiktieve 
waarde van het spelerspotentieel 
wanneer activa met passiva moet 
worden in evenwicht gebracht. 
Maar dit laatste heeft méér te ma
ken met bekwaamheid dan met 
reglementen. 

Publiciteit 
En dan de haat-liefde verhou

ding tussen voetbal en televisie. 
Voor de nuchtere waarnemer ge
woon lachwekkend. De voet
balsport, zeker aan de top, heeft 
zich in een zulkdanige positie ge-
maneuvreerd dat ze gewoon niet 
verder kan zonder camera's. In 
sommige stadions vind je nu een
maal meer publiciteitspanelen 
dan toeschouwers. En die pane
len moeten de huiskamer worden 
binnengespuid. Zo vaak en zo 

Biljartsport vecht om te overleven 

De meesters van 
het blauwe laken 

Ook de biljartsport is in de greep geraakt van de 
kommercie en de sponsoring. De World Cup is aan 
zijn veroveringstocht begonnen. Eerst Parijs, daarna 
Brussel en nu nog Berlijn en Valkenburg. 

Ook niet-professionelen komen op het blauwe tapijt. Hier de fisikale-
raar Leon Devreese. 

E beste biljarters worden 
er m een k.o.kompetitie 
tegenover elkaar uitge

speeld Een wedstrijd wordt 
beslist in sets. Om de spanning 
te verzekeren, om de onzeker
heid, de onvoorspelbaarheid te 
vergroten. Rond het biljart en 
achter de cracks de sponsors De 
ene keer bescheidener dan de 
andere keer Maar altijd aanwe
zig Op het biljart een blauw in 
plaats van een groen laken. 

Gekleurde ballen en de mee
sters m uniforme blauw-zwarte 
uitrusting De show wordt ge
voerd Het prijzengeld is hoog. 
De kamera's zoemen (indien ze 
al met geluidloos zijn) Het klas
sieke biljart vecht om te overle
ven. De snookerrage moet wor
den ingedamd. 

Raymond Ceulemans wil met 
van troonsafstand horen Zeker 

niet nu grood geldgewin binnen 
bereik ligt. Maar de leeftijd weegt 
toch zwaar door. Kobayashi, al 
ettelijke jaren zijn bekwaamste 
tegenstander, vloerde hem nog 
maar eens voor eigen volk. Een 
bewijs dat in het circuit geen ge
schenken worden uitgedeeld. 

Sport? 
En dat is maar goed ook Of het 

hele opzet kan slagen op de 
lange termijn moet worden afge
wacht. De start verliep hoopvol 
De bevestiging moet volgen In 
binnen- en buitenland waar toon
aangevende kranten zich afvra
gen of men dit bedrijf onder sport 
mag katalogeren. Een terechte 
vraag Maar ze is in deze tijden 
met enkel toepasselijk op bil
jarten... 

lang mogelijk. Liefst laat men de 
televisie daar ook nog (zoveel 
mogelijk) voor betalen. Voor ons 
mag dat allemaal maar wees van 
wel zo eerlijk een en ander bij de 
juiste naam te noemen. De 
rechtstreeks uitzendingen, die 
zouden absoluut moeten worden 
verminderd. Zeker in de landen, 
en over korte tijd zullen er ver
moedelijk geen andere meer zijn, 
die bekabeld zijn. Waar men En
gels, Frans, Duits, Nederlands en 
Belgische kompetitievoetbal da
gelijks naar binnenslikt... We 
kunnen er slechts de schouders 
voor ophalen. 

Het voetbal zou er goed aan 
doen te beseffen dat én de televi
sie, én de geschreven pers de 
passieve belangstelling — die 
voor sponsors zeker niet onbe
langrijk is — in stand houden. 
Het is niet omdat er minder men
sen naar de stadions afzakken — 
de krisis in nu eenmaal voelbaar 
— dat de belangstelling hoeft af 
te zwakken. De televisie houdt 
het voetbal levens in de breedte. 
Spelers en klubs blijven er door 
herkenbaar. Snij die verbinding 
(ook nog) door en de gevolgen 
zijn niet meer te overzien. Voet
bal wordt dan een bedrijf voor in
gewijden en gelovigen. Dat voor
uitzicht lijkt ons niet aantrekke
lijk. Daarom is het beter naar ver
klaringen en oplossingen binnen
in te zoeken. Veriaag de prijzen, 
verbeter het komfort, speel aan
trekkelijker. Geef de mensen 
waar voor hun geld. En in het sta
dion en... op de televisie. Dan 
kan de neerwaartse spiraal mis
schien toch ooit nog eens worden 
omgebogen. 

Tot slot nog één verwijzing 
naar de recente praktijk: vorig 
seizoen was er een konflikt tus
sen de Engelse voetbalbond en 
de televisiestations. Maanden
lang werd er geen wedstrijdbeeld 
op het scherm gebracht. Er kwa
men niet méér maar nog minder 
toeschouwers naar de stadions. 
Zal men dan nooit willen begrij
pen? Het IS geen vraag van ons 
maar van een gezaghebbend 
blad als The Times 

Flandrien 
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Kijkje in ,,slaapkamer" van politici... 

Late Wetstraat
onthullingen 

Een gekende volkswijsheid leert datje ,,niet uit het 
bed mag klappen". Vermits politici echter publieke 
personen zijn — en zich vaak aldus presenteren — 
is het niet verwonderlijk dat er ooit wel eens iemand 
de ,,intieme" avontuurtjes zou onthullen. 

Hugo de Ridder laat ons in zijn jongste boek even
tjes meegluren. Soms tot onder het,,laken". 

UGO DE RIDDER zit op 
een parterre-plaats om 
over het Belgische poli

tieke teater te informeren: gewe
zen CVP-staflid en nauwe mede
werker van Leo Tindemans, ooit 
net geen senator, chef van de 
binnenlandse redaktie van de be
langrijkste krantengroep. Bijge
volg is hij dikwijls als een biecht
vader van en voor toppolitici (die 
soms hopen maar vaak ook vre
zen dat hij het biechtgeheim zou 
verbreken). Alhoewel meteen 
moet gezegd dat hij nogal selek-
tief is in zijn gesprekspartners. 

Voorts bezit hij een aardig 
funktionerend stel hersencellen 
en is hij begaafd met een rake 
pen. Dit blijkt nogal eens uit zijn 
kranten-artikels en in zijn „Keien 
van de Wetstraat" bewees hij 
speurderskwaliteiten te kunnen 
kombineren met novelle-talenten. 

Detektive 
Deze grijzende vijftiger is zich 

bewust van zijn unieke positie en 
gaven. Dit uit zich al eens in de 

ADVERTENTIE 

belerende en erg relativerende 
toon, die zweemt naar „Ik het al
lemaal wel al een keertje ge
zien". Waarschijnlijk zul je De 
Ridder ook moeilijk verhaaltjes 
vertellen of appelen voor citroe
nen verkopen, omdat hij door
gaans meer weet dan zijn infor
mant. 

Portretten 
Zijn blauwe kijkers en puntig 

ringbaardje typeren hem: 'n inne
mend ogende maar gestrenge 
onderzoeksrechter. In zijn boek 
heeft hij het trouwens herhaalde
lijk en terecht over de wreedheid 
in het politieke milieu, maar hij 
zwijgt over de slachtpraktijken 
die verschillende journalisten te
genover de politici durven aan
wenden. 

„Geen winnaars in de Wet
straat" handelt over drie inder
daad verrassende ontknopingen 
in recente politieke dossiers: de 
goedkeuring door de socialisten 
van het NAVO-dubbelbesluit in 
'79, de regeringskrisis van 1981 

Het Autojaarboek 
^87 is ui t ! 

Nu te Icoop bij uw 
dagbladhandelaar ! 

en de rakettenstrijd binnen de 
CVP in '84-'85. Daarbij maakt De 
Ridder weinig — volgens ons 
zelfs té weinig — gebruik van de 
officiële stukken of verslagen van 
de parlementaire debatten. Hij 
rekonstrueert het konfliktueuze 
gebeuren aan de hand van ver
trouwelijke dokumenten en 
gesprekken met topakteurs. Het 
resultaat heeft iets van drie afle
veringen „Columbo" of 
„Derrick". 

Belanghebbende en belache
lijke anekdoten (zoals Coens die 
stukken taart afbedelt en veror
bert), beschrijvingen van wat er 
gegeten en gedronken wordt op 
kruciale momenten, gevatte 
(tussen-)titels en rake portretjes 
van decision-makers geven de 
prent kleur en vaart. Het is goed 
dat ook de mens in de politikus 
aan bod komt. 

Al te veel biografieën zijn im
mers onecht, omdat zij aan dit 
aspekt voorbijgaan. Zo zal hij of 
zij die ooit over bv. Frans Baert 
schrijft meer moeten doen dan 
het nalezen en verwerken van de 
droge, hoogstdeskundige inter
venties van de meester; men zal 
ook een hoofdstukje moeten 
besteden aan de ongelooflijke 
humor-kwaliteiten van deze man. 

De Ridder wordt even karikatu
rist, wanneer hij schrijft over 
stoute Tobback en edele Swae-
len. Deze laatste wordt geprezen 
voor zijn politieke moed, wegens 
het afstaan van een ministerpor
tefeuille en alles wat daar boven
op komt. De auteur vermeldt ech
ter niet dat diezelfde Swaelen ter 
kompensatie voorzitter werd van 
het Gemeentekrediet, wat toch 
ook goed is voor enkele luttele 
penningen ekstra... Diezelfde 
vriendelijke attitude menen we te 
herkennen in zijn typering van 
Tindemans. De mémoires van Sl-
monet, waarin sprake is van de 
tergende Tindemans-plagerijen 
tegen Martens, nuanceren dit 
beeld enigzins... 

Ironisch? 
De auteur wijst er op dat poli

tiek bovenal een ,,menselijke" 
bezigheid is, met alles wat dit kan 
betekenen: de frustraties, de af
rekeningen, de ijdelheden... Over 
de schoon-menselijke kanten 
zegt hij omzeggens niks. Behalve 
dan die passage waarin Frank 
Van Acker zijn voorzitter Van 
Miert komt troosten na de 
geslikte rakettenpil. 

Het iriiago van de Vlaamse so
cialisten krijgt overigens een 
ferme deuk door deze publikatie, 
wat in het licht van de recente ra-
kettenbocht en de pijnlijke peri
kelen rond „De Morgen" niet be
paald stichtelijk is voor de SP. Nu 
en dan doet De Ridder aanvoelen 
dat het ook bij de CVP een krab-
benmand is. 

Voor niet-ingewijde lezers zal 
dit boek onthullend, misschien 
zelfs ontnuchterend werken. Al
hoewel de meesten ook zonder 
deze publikatie vermoedelijk 
reeds wisten dat politieke beslis
singen vaak genomen worden 
onder druk van het buitenland, 

Een merkwaardig koppel, arm in arm, door de straten van het Waalse 
Flémalle: burgemeester André Cools en Hugo de Ridder... 

op een improvizatorische manier, 
in afwezigheid van belangrijke 
personen, uit vrees voor elekto-
rale sankties,... Ons treft het dat 
De Ridder bij dit alles nog blijkt te 
geloven dat er zoiets als „staats-
raison" bestaat of dat hogere be
langen al eens durven primeren. 
Tenzij hij dit ironisch bedoelt. 

Geen historikus 
De Ridder verzwijgt her en der 

een naam en onderschat het be
lang van sommige drukkings-
groepen. Zo hecht hij o.i. te wei
nig belang aan de diepe vrees 
binnen de CVP voor het afhaken 
van leraars uit het vrij onderwijs, 
katolieke jeugdbewegingsleiders, 
parochiale basiswerkers en tutti 
quanti n.a.v. de raketten-omme-
zwaai. 

Bepaald storend is het volko
men negeren van de aktor Volks
unie in dit verhaal; slechts één 
maal wordt melding gemaakt van 
deze belangrijke poltieke familie, 
en dan nog in een erg betwist
baar perspektief. Onze ervaring 
leert dat men bij de CVP terdege 
uitkeek naar wat de nationalisten 
vertelden over het raketten-
vraagstuk; ook zij behoorden tot 
de groep die als een hete adem 
in de CVP-nek blies. 

Evenmin stelt hij fundamentele 
vragen over de toch wel super
snelle overbrenging van de raket
ten, amper zeven uur nadat het 
licht op groen was gezet. Nukle-
aire tuigen overvliegen veron
derstelt nochtans meer en een 
preciezere voorbereiding dan het 
transport van bananen of video
apparatuur?! 

De auteur benadrukt dat hij 
geen historische pretenties bezit, 
wat hem natuurlijk afdekt tegen 
veel kritiek. De Ridder heeft 
evenwel jaren gewacht met het 
vrijgeven van zijn soms boeiende 
informatie, niettegenstaande het 
feit dat hij ongetwijfeld een aantal 
van de verrassende feiten en 
achtergronden kende op het 
ogenblik dat de beslissingen 
moesten genomen worden. Hij 
heeft deze toen niet uiteeengezet 
of geduid ten t)ehoeve van zijn 
vele krantenlezers. Hij heeft 
daarmee gewacht tot op van
daag, het ogenblik waarop het ei
genlijk geen ,,kwaad" meer kan. 
Dit IS jammer, erg jammer zelfs. 

Uitkijken 
Deze enkele opmerkingen zijn 

geenszins chagrijnig of onheus 
bedoeld. Integendeel. Onze kon-
klusie is dat dit een erg vlot, 
merkwaardig en lezenswaardig 
boek blijft. Zeker voor wie be
weert gefascineerd te zijn door 
het politieke spel. 

Wij kijken reikhalzend uit naar 
de antwoorden van en aanvullin
gen bij de door De Ridder bespro
ken politici en ontwikkelingen, te
neinde ooit dichter bij ,,De Waar
heid" te komen. Indien deze ten
minste bestaat. 

(pvdd) 

— Geen winnaars in de Wetstraat, 
Hugo de Ridder, uitgeverij Davids-
fonds / Leuven, 1986, 275 biz., 
545 fr. 
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Plaat en boek even schitterend 

Beatrijs herleeft 
De naam van Jo van Eetvelde raak onverbreek

baar verbonden met verzorgd en hoogstaand platen-
werk. „De moeder en de drie soldaten", ,, Wan nes 
Raps" en „De Leeuw van Vlaanderen en ik" om 
deze voorbeelden maar te noemen zijn voorbeelden 
van kwaliteitswerk. 

De niet opdringerige en warme stemmen van van 
Eetvelde, zijn echtgenote Lili De Schrijver en het 
vakmanschap van uitstekende technici staan daar 
borg voor. Dat gebeurde ook nu weer met de uitgave 
van de middeleeuwse ,,Beatrijs"... 

IT keer is Jo van Eetvelde 
een stapje verder gegaan 
In de tijd en in de onder

neming: een langspeelplaat (en 
cassette), maar tevens een boek. 
En eerlijk, beiden zijn ronduit ge
zegd heerlijke uitgaven. 

Oude droom 
De Beatrijslegende, wij hebben 

er allen mee te maken gehad. Er 
op school over geleerd, fragmen
ten gelezen en ontleed, het op te
levisie gespeeld gezien en... 

Acht jaar heeft Jo van Eetvelde 
de droom gekoesterd om de le
gende voor het publiek tot luister
en leesgenot uit te werken. Van 
Eetvelde bekent dat hij een 
beetje weg is van Beatrijs en ver
langde er dan ook vurig naar om 
er wat rond te bouwen. Dus ging 
hij op zoek naar het handschrift. 

Jo van Eetvelde: „Ik had ooit 
wel een facsimile-uitgave gezien 
en het was me toen reeds opge
vallen hoe mooi en duidelijk het 
handschrift was. Toen ik dan wist 
dat het enige origineel in de Ko
ninklijke Biblioteek te 'S Graven-
hage bewaard wordt ben ik naar 
Den Haag gereden. Het was een 
wondere ervaring. 750 jaar nadat 
ergens in Vlaanderen een mon
nik dit mooie gedicht neergepend 
heeft kunnen wij deze tekst nog 
zonder moeite lezen..." 

De Codex van Den Haag waar
in Beatrijs bewaard wordt werd 
rond 1374 samengesteld en ont
stond waarschijnlijk aan het Hof 
van Brabant waar zoals geweten 
dichters thuis waren. De Beatrijs-

legende zou zich afgespeeld heb
ben in cisterciënzerinnenabdij 
Vrouwenpark van Rotselaar, het 
huidige Montfortaans seminarie, 
langs de steenweg Leuven-
Aarschot. Het verhaal vertelt hoe 
een verliefde kloosterzuster de 
abdij verlaat en met een schone 
jongeling optrekt. Als de non vol 
spijt naar het klooster terugkeert 
blijkt haar afwezigheid niet eens 
te zijn opgevallen want Maria 
heeft heel die tijd haar plaats in
genomen. 

Blijvende 
ontroering 

Het verhaal werd, aldus veron
derstelt van Eetvelde ,,...door 
een monnik voorgelezen die van 
kerk naar kasteel trok om zijn pu
bliek met deze Marialegende te 
ontroeren. In onze tijd hebben wij 
andere kommunikatiemiddelen. 
Wij kunnen de tekst op fonoplaat 
of cassette opnemen en beluiste
ren. Maar evenzeer als onze 
voorouders 750 jaar geleden kun
nen wij door deze sproke ont
roerd worden." 

Om zich m de leefwereld van 
deze middeleeuwse dichter in te 
leven bestudeerde van Eetvelde 
aan de band kleurdia's van het 
handschrift. De taal ervan schijnt 
hem een mengeling van Bra
bantse en Oostvlaamse dialekten 
te zijn. ,,Misschien", aldus van 
Eetvelde, ,,was de dichter wel 
een Oostvlaming en de kopiist 
een Brabander". Om deze ver
strengeling van talen te ontrafe-

Nyeen 
pak geld 

Straks een 
srtrakgeld 

ER ZIJN TWEE WINNAARS IN U. 

len greep van Eetvelde terug 
naar zijn Oostvlaamse afkomst 
en de kennis van het Brabants di-
alekt. Deskundige weten te ver
tellen dat dit een aanvaardbare 
oplossing is. 

Beatrijs werd dus op plaat ge
perst maar tegelijkertijd gaf van 
Eetvelde het handschrift in boek
vorm uit. Laten wij onmiddellijk 
zeggen dat het geen goedkoop 
boek is geworden, wél een zeer 
prachtige en verzorgde uitgave. 

Kijken en lezen 
Het boek Beatrijs bevat op 15 

bladzijden 1. een kleurenfacsi-
mile van het volledige Beatrijs
handschrift. 2. Een diplomatische 
transcriptie door prof. J.D.Jans-
sens die op het vlak van de Mid
delnederlandse literatuur een 
deskundige is. 3. Een franse ver
taling. 4. Een engelse vertaling. 
5. Een ,,hochdeutsche" verta
ling. 6. Een wetenschappelijke 
toelichting bij middeleeuwse 
handschriften (o.a. schrijven op 
perkament, middeleeuws schrij
ven en spreken, enz...) 

Het boek wordt afgerond met 
een uitgebreide lijst van woordver
klaringen. 

Kortom Beatrijs is een boeiend 
lees- en kijkboek geworden die in 

Jo van Eetvelde en Lili De Schrijver, terecht fier met „Beatrijs"... 

alle biblioteken van het Neder
landse taalgebied thuishoort. 

Met Jo van Eetvelde kunnen wij 
het niet beter verwoorden „...het 
is een zoektocht naar ons geeste
lijk verleden, naar onze roots". 

(m.v.l.) 

— Beatrijs, LP en cassette +- 57 
min., 575 fr. Het boek, 180 biz. 1.695 
fr. Vormgeving, omslag van kaft 
boek en plaats: Leo Fabri. Uitg. Po-
ketino, De Keersmaeckerstr. 199 te 
1700 Asse. 

Publiceert bio-bibliografisch overzicht 

VVNA viert 
tweede lustrum 

De Vereniging van Vlaams-nationale Auteurs 
(VVNA) bestaat tien jaar. De vereniging die aanvan
kelijk „Snellaertkring" noemde werd gesticht door 
Jos Vinks en Willy Cobbaut. De kring die aanvanke
lijk een twintigtal mensen groepeerde breidde zich 
uit, eerst onder het voorzitterschap van Dries Bo-
gaert, later onder Lambert Jagenau. Beiden zorgden 
er voor dat de vereniging kwantitatief tot de grootste 
auteursvereniging van Vlaanderen uitgroeide. 

A het voorzitterschap van 
de betreurde Lambert Ja
genau werd Jos Vinks 

voorzitter, eerst voorlopig, ach
teraf definitief 

N 
Kontakt verloren 

De VVNA meende terecht aan 
dit tweede lustrum een feestelijk 
karakter te moeten geven. Ze 
deed dit ter gelegenheid van haar 
jaarlijkse ledenvergadering die 
dit jaar in de schaduw van de 
Boekenbeurs doorging in het 
Cresthotel te Antwerpen. 

In zijn begroetingsrede he
kelde voorzifter Vinks wat hij 
noemde ,,de ergerlijke eenzijdig
heid inzake kulturele informatie 
en stelde vast hoe de Vlaamse 
beweging haar impakt en kontakt 
met de officiële Vlaamse kuituur-
wereld verloren heeft, daar waar 
het nationalisme vroeger ook een 
belangrijk kultureel revolutionair 
elan bezat". Wim van Onckelen 

spraak een in memoriam Jan 
Brans uit. 

Ter gelegenheid van deze bij
eenkomst werden ook de laurea
ten van de Dr.F.Snellaertprijs van 
1985 en 1986 gehuldigd. Jos 
Vinks sprak de laudatio uit voor 
Mare Boey en van diens roman 
De Geus en Willy Cobbaut deed 
dit voor het pas bekroonde boek 
van Lode Claes De afwendbare 
nederlaag. 

De gelauwerden dankten, elk 
op de eigen wijze: ontroerd, 
strijdbaar, getuigenis afleggend 
voor hun Vlaams-nationalisme. 

Heelnederlands 
In zijn programmatische rede 

wees Jos Vinks op hetgeen in de 
statuten van de vereniging ver
meld staat nl. het aanmoedigen 
en ondersteunen van alle akties 
die bijdragen tot de erkenning 
van de Nederlandse literatuur in 

het algemeen en de Vlaams-
nationale auteurs in het biezon-
der — en dit in een nationalisti
sche en heelnederlandse geest. 
Voor het realiseren van die 
doelstelling is er echter een sa
menwerking, èen solidariteit no
dig, en dat kan alleen door en in 
een vereniging. Daarom is de 
VVNA er nodig. Hij besloot met 
een omlijning van taak en op
dracht van de-Vlaams-nationale 
schrijver en publicist: zichzelf te 
voltooien en zo zijn taak en volk 
te dienen. 

Ter gelegenheid van dit 
lustrum werd ook een bio-
bibliografisch overzicht gepre
senteerd: een boek van ca. 120 
bIz. met foto's en tekeningen, 
korte biografische nota's en een 
bibliografie van ieder lid, van Jef 
Anthierens tot Guido Wulms. Dit 
dokument dat tevens een goede 
kennismaking mogelijk maakt 
met de Vlaams-nationale auteurs 
en publicisten, werd samen
gesteld door Jos Vinks, groten
deels aan de hand van bij de be
trokkenen zelf ingewonnen infor
matie. Voor de foto's en tekenin
gen en de technische samenstel
ling en uitvoering zorgde Willy 
Cobbaut. 

Het boek is verkrijgbaar op het 
sekretariaat van de WNA, p/a 
Willy Cobbaut, Bosstraat 2 te 
9391 Baardegem-Aalst. Prijs 250 
fr. te storten op rekening 
434-1087841-87. 

20 NQVEMBER_1986 



w^r-
Het partijbestuurdeelt mee... 

17 

Na af loop van het Part i jbestuur van maandag 17 november heeft 
algemeen voorzi t ter Jaak Gabriels volgende mededel ingen ver
spreid ten behoeve van de pers. 

Woorden in de wind 
Het CVP-kongres staat synoniem 

voor „woorden in de wind". 
Wij stellen vast dat de eerste minis

ter in zijn toespraak blijkbaar meer 
aandacht had voor het schieten op de 
oppositie dan voor het verduidelijken 
van CVP- en/of regeringsstandpun
ten. In dit verband hebben we enkele 
heel konkrete vragen. 

Waarom heeft hij niet gezegd hoe
ver vî e nu precies in die tunnel zitten ? 
Of hoe Happart als schepen en waar
nemend burgemeester zal verdwij
nen? Of hoe de Gemeenschappen en 
Gewesten méér middelen zullen krij
gen? Of hoe de Vlamingen in Brussel 
meer rechten zullen krijgen? En hoe 
is dat alles teverzoenen met wat vice-
permier Gol voorstelt? 

Afgeschreven 
Met sommige punten die op dit 

kongres naar voor zijn gebracht, heb
ben wij als partij trouwens geen moei
te. Omdat zij wel afgeschreven lijken 
uit recente Volksunie-standpunten. 
Sta me toe dit wij even te illustreren: 
Vlaanderen rechtstreeks opnemen in 
Europa, de ontwikkelingssamenwer
king naar de Gemeenschappen, een 
codex van mandatarissen, de gezin
nen mogen niet fiskaal gestraft wor
den, enz... 

Wij vinden het alleen bedenkelijk 
dat een partij die sinds de tweede 
wereldoorlog bijna permanent in de 
regering heeft gezeten, er voortdu
rend in slaagt intenties naar voren te 
brengen, in plaats van deze intenties 
in daden om te zetten! Wat heeft de 
burger bv. konkreet ervaren van de 
realisatie van de stoere verklaringen 
na het CVP-Heizelkongres? Ook dan 

waren het, eens te meer, woorden m 
de wind. 

Of neem twee aktuele punten die 
op het jongste CVP-kongres naar voor 
gekomen zijn, nl. meer financies voor 
de gemeenschappen en gewesten en 
de successierechten. De VU diende 
terzake een amendement in, maar het 
werd in de Kamerkommissie verwor
pen, mede door de CVP. Dit amende
ment strekt er niet toe het globale 
uitgavenpakket te verhogen, maar ei
genlijk één van de resoluties van het 
CVP-kongres te realiseren i.v.m. de 
ristorno's in plaats van dotaties. 

Ooi( berouw 
Schamper uitgedrukt kunnen we 

stellen dat wij zullen zien of de CVP 
na dit kongres ook echt bekeerd is. En 
of bij geloof en hoop ook berouw 
gekomen is, want wij zullen dit amen
dement opnieuw indienen in de open
bare zitting. 

En wat de successierechten betreft 
kunnen we ook duidelijk zijn: deze 
zijn ingeschreven in de rijksmiddelen
begroting en eveneens in de begro
ting voor het Brussels Gewest. M.a.w. 
ook de CVP heeft reeds carte blanche 
gegeven aan de uitvoerende macht. 
Waardoor het parlement, en dus ook 
de publieke opinie, nu reeds buiten 
spel geplaatst wordt. Het zal bijgevolg 
een zaak zijn die de regering afhan
delt, waaruit andermaal blijkt dat de 
woorden in de wind zijn. En dat uitein
delijk de woorden van Gol wellicht 
zwaarder zullen doorwegen. 

We zullen benieuwd, maar spijtig 
genoeg alleen maar kunnen staan 
toekijken. 

VL = W • 3.484 fr. 
Voorzitter Gabriels besprak ook 

VU-Wommelgem blaast kaarsjes 

VOLKSUNIE 
AFDELING WOMMELGEM 

DE KAAK 
meerderiarig 
=^; 22ejaargang - november 1986 - Nr87 

Het streekblad van de VU-afdeling Wommelgem is deze maand 
zijn 22ste jaargang ingestapt. Met de begrijpelijke fierheid meldt 
het blad dan ook „Ja, wij zijn meerderjarig geworden!". 

H. Vande Weghe geeft in het hoofd
artikel van het blad volgende uitlet 
over het waarom van ,,de kaak", als 
blad en als titel. 

,,ln oktober 1965 werd inderdaad 
het eerste nummer van ,,De Kaak" 
geboren en wel onder de titel ,,De 
Kaak! Wat is de kaak?" ,,Waarom 
,,de Kaak"?" Op deze vragen moe
ten wij nu niet meer antwoorden want 
elke lezer weet thans reeds voldoen
de wat ,,De Kaak" in de gemeentelij
ke politiek heeft betekend en nog 
betekent! 

WIJ gaan er fier op dat de Volksunie 
als enige partij hier in de gemeente 
gedurende die 21 jaren lang met de 
regelmaat van een klok in alle bussen 
verscheen. Andere partijen hebben 
dit ook reeds enkele malen gepro
beerd maar konden het niet volhou
den en laten slechts van zich horen 
eens de verkiezingen in zich zijn. 

Zo ook nu weer de CVP die de 
komst van de gemeenteraadsverkie

zingen van 1988 voelt aankomen en 
plots aan de kiezers gaat denken. 

Wij danken onze redaktie, onze 
plooiers, onze verdelers, onze bus-
sers.die die taak nu reeds 21 jaren 
lang op zich nemen. Zonder die uitge
breide groep zouden wij het ook niet 
kunnen. 

Zij zijn de stille werkers te velde die 
dit altijd hebben mogelijk gemaakt. 

Een welgemeende en hartelijke 
dank!" 

,,WIJ" van onze kant sluiten ons 
graag aan bij de gelukwensen en de 
dank aan het adres van de vele naam
lozen die ,,De Kaak" al die jaren groot 
hebben gemaakt. 

Laat het voorbeeld van Wommel
gem een spoorslag zijn voor de VU-
afdelingen die eveneens een plaatse
lijk VU-blad uitgeven en voor anderen 
die dat (nog) niet doen of het ooit eens 
gepresteerd hebben de aanzet om 
(opnieuw) te beginnen! 

een nota waarbij de cijfers van de 
rijksmiddelenbegroting herberekend 
worden. 

De konklusie is: door het verschil 
tussen Vlaanderen-Wallonië bij de 
verdeling van de gewestelijke én ge-
meenschapsfinancièn krijgt een Vla
ming 3.484 fr. dan een Waal. Het 
Brussels gewest knjgt zelfs de hoog
ste dotatie, succesierechten inbegre
pen. 

UIT HET HART VAN 
DE VLAAMSE OPINIE 

Jaarabonnement 1.200 F. Doorlopende opdracht 100 F per maand 
op rekeningnummer 435-027216V '~ —^' 

Barrikadenplein_i2Jïi=^ 

HP«i^0W«« 

Een „WIJ"-advertentie voor uw streekpers 
Voor wie plaatselijk een VU-blad uitgeeft en daarin ons weekblad een steuntje wil geven heeft de redaktie 

een splinternieuwe advertentie. 
De advertentie heeft twee maten: Op 2 kolombreedte, 7 cm hoog. Op 3 kolombreedte, 10,5 cm hoog. 

De advertenties kunnen aangevraagd worden bij de redaktie van ons weekblad. Wie ter plaatse een adres 
heeft waar voor „WIJ" kan geabonneerd worden kan dit adres onder de advertentie toevoegen of op de 
plaats van de „kleine lettertjes". Met dank voor het steuntje! 

Kolloqulum Vlaanderen Morgen 

Jongeren en 
maatschappelilk engagement 

De Werkgemeenschap Vlaanderen Morgen organiseert — zoals 
eerder reeds gemeld, op zaterdag 22 november a.s. een open 
konfrontatie rond het tema „Maatschappelijk engagement voor-
/door jongeren: zin of onzin, tijdswinst of verspilling, aktueel of 
ouderwets". 

Een interessant panel staat garant voor een boeiende ontmoe
ting. 

De Werkgemeenschap en het cahier 
„ Vlaanderen Morgen" zijn voldoende 
bekend. Het is een groep van radikale 
Vlamingen die de Vlaamse politiek 
opnieuw willen bezielen in een wereld 
In volle evolutie. 

Daarom streven zijn naar meer dy
namisme, pluralisme, rechtvaardig
heid en internationale gerichtheid, 
kortom naar meer maatschappelijke 
bewogenheid. 

Zoeken naar 
antwoorden 

Nu zaterdag wordt precies over het 
maatschappelijk engagement van 
jongeren gepraat. Hebben jongeren 
inderdaad geen bekerings- en overtui-
gingsdrang meer? Zijn jongeren niet 
meer gevoelig voor traditoneel mobili
serende idealen en instituties? Is het 

zo dat de Vlaamse beweging, on
danks haar historische banden met 

WM-informatle 

Werk aan de gemeente-
winkel. 

Een informatiedag voor 
het gemeentelijk werkgele
genheidsbeleid. Zaterdag 13 
december van 10 tot 13u. in 
het Congresgebouw te Brus
sel. 

pluralisme en pacifisme, een konser-
vatief imago heeft? 

Deze en vele andere vragen zullen 
door de panelleden én het publiek 
bediskussieerd worden. Dit panel be
staat uit nationaal Chiro-voorzitster 
Christine Dierckx, KSA-leider Aart 
Gijs, WKSM-verantwoordelijke Her
man Lauwers, volksvertegenwoordi
ger Hugo Schiltz, NCOS-medewer-
ker Mare Vandommele en de voorzit
ter van het internationaal jaar van de 
jeugd, Paul Van Steenvoort. Ge
spreksleider is onze WIJ-kollega Pol 
Van Den Driessche. 

Praktisch 
Deze studiedag, waarop elke geïn

teresseerde welkom is, wordt gehou
den in lokaal 007 van de UFSIA 
langsheen de Rodestraat 14 te Ant
werpen (vlakbij de Oosenmarkt) en 
duurt van 10 tot 17 uur. De deelname 
is gratis. 

Voor meer informatie kan men te
recht op het sekretariaat van ,,Vlaan
deren Morgen", Te Gouwelaerlei 134 
te 2100 Deurne (tel.: 03/324.78.25). 

Aanbevolen! 
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In de Antwerpse provincieraad 

De begrotingsmaraton afgerond 
De werking van de provincieraad van Antwerpen heeft iets zeer 

bijzonder. Geen goedicope polemielten of weliens-nietes-spelie-
tjes, zoals we die soms terugvinden op het gemeentelijk vlak. Ook 
geen geroep en getier zoals in het parlement maar al te vaak 
voorkomt. 

Neen, in de provincieraad van Antwerpen heerst een sfeer van 
vriendschap, hoffelijkheid en kollegialiteit. 

De debatten verlopen in een rustige 
en serene sfeer waarbij de luisterbe
reidheid van de raadsleden opvalt 
Iedereen kan zijn gedachten de vrije 
loop geven zolang tenminste bij het 
onderwerp van gesprek wordt geble
ven De tussenkomsten zijn geen 
voorbeelden van holle woordkramerij 
maar steunen meestal op grondige 
dossierkennis 

Toch IS ook dit t)eleidsvlak met alles 
rozengeur en manenschijn 

De Bestendige Deputatie speelt 
ook hier duidelijk een sleutel op deur 
politiek De beleidsplannen van de 
meerderheid kunnen uitvoerig geana
lyseerd en besproken worden, ze blij
ven echter wat ze zijn Niemand mag 
eraan raken 

Voor de oppositie is dit een erg 
frustrerende vaststelling Keer op 
keer blijkt dat haar tussenkomsten, 
als het wil lukken, goed zijn voor de 
persbanken 

Clem De Ranter (VU) maakte een 
vergelijking tussen tegemoetkomin
gen voor autonome en met-autonome 
Centra voor Maatschappelijk Werk 
Centra die wegens hun organisatie en 
werking tot een landsbond of verbond 
van ziekenfondsen behoren, ontvan
gen vanwege de Vlaamse Executieve 
een werkingstoelage' van slechts 
176 000 fr per jaar De autonome 
centra die als V Z W werkzaam zijn, 
ontvangen daarentegen een wer
kingstoelage van ruim 662 000 fr , of 
ruim driekwart meer Clem De Ranter 
besloot deze bedenking met volgend 
besluit ,,Voor een mamoetzieken-
fonds kan zo'n verschil in betoelaging 
nog worden opgevangen, maar voor 
kleinere ziekenfondsen en die zijn er 
nog al wat in dit landje, kan er met dit 
beduidend kleiner bedrag met meer 
naar behoren gewerkt worden" 

Gezien de beperkte steun vanwege 
de Vlaamse Executieve, vroeg Clem 
De Ranter de Deputatie de betoela
ging voor de voltijds tewerkgestelde 
beroepskrachten in deze centra op te 
trekken De 5000 fr die de Provincie 
momenteel toekent is eigenlijk met 
veel meer dan een goedkeurend 
schouderklopje tenwijl in de andere 
provincies die betoelaging op een 
heel wat ruimere t>asis verloopt De 
Bestendige Deputatie beloofde deze 
zaak te onderzoeken 

Kunstenaars in de kou 
BIJ de bespreking van het kunst-

patnmoniumbeleid van de provincie 

vu-feestavond 
te Hove 

Op maandagavond 10 november jl 
kon de Volksume-Hove een 70-tal ge
nodigden in de Blauwvoethoeve tQ 
Kontich voor haar mosselsouper ver
welkomen Deze gezellige feestzaal 
werd ons ter beschikking gesteld door 
dhr Switsers, VNJ-leider te Kontich 

Het was een avond waar gelegen
heid was om tussen mossel en pint 
een gezellig babbeltje te doen en 
waar, dank zij de muziek verzorgd 
door J Mostmans (Radio Flash), een 
dansje kon geplaatst worden De 
dansavond werd trouwens ingezet 
door K Coppens en L Ruyts, een 
Hovens danspaar dat het weekend er 
voor een 3e prijs behaalde in een 
lokale danswedstrijd 

WIJ mochten ook provincieraadslid 
L Luyten verwelkomen, een geboren 
en getogen Hovenaar die nu in de 
Antwerpse agglomeratie woonachtig 
IS 

Langs deze weg wil het bestuur 
nogmaals al de bereidwillige mede
werkers die belangenloos de souper 
tot een festijn maakten bedanken 

stelde Bart Vandermoere zich terecht 
vragen over het gevoerde beleid In 
de begroting werd voor deze post 
slechts 1,5 miljoen ingeschreven Een 
onwaarschijnlijk laag bedrag dat de 
Provincie nauwelijks in staat stelt 
haar patnmonium te onderhouden 
Met dit schamele aalmoes wordt het 
aankopen van nieuwe eigentijdse 
kunstwerken of het meedingen op de 
Internationale Kunst- en Veilings-
markten naar de droomwereld verwe
zen Spijtig dat onze eigen Vlaamse 
kunstenaars door de overheidsinstan
ties aan hun lot worden overgelaten 

Bejaardenbeleid 
Provincieraadslid Roza Goelen be

sprak in haar tussenkomst het nieuwe 

reglement op het toekennen van sub
sidies voor initiatieven ter ondersteu
ning van bejaarden Roza Goelen 
drong aan op de herziening van enke
le punten uit dit reglement De be
langrijkste hiervan waren de verho
ging van de leeftijdsgrens en de aan
passing van het inkomstenniveau Zij 
legde er de nadruk op dat deze her
zieningen werden getoest aan de rea
liteit en positief werden bevonden 

Diamantencentrum 
Het nieuwe diamantencentrum 

wordt ongetwijfeld het vermeuwe visi-
te-kaartje van de Provincie Antwer
pen Dat Antwerpen nood heeft aan 
een dergelijk centrum van de dia
mantnijverheid durft niemand nog be
twijfelen 

Clem De Ranter sprak de vrees uit 
dat dit nieuwe museum een eerder 
statisch geheel zou worden Hij pleitte 
daarom voor een kreatieve en dyna
mische aanpak bij de innchtmg van 
het museum door ondermeer de in
planting van een stand voor artisanale 

juweelbewerking De Deputatie zal 
zijn suggesties onderzoeken 

Begroting goedgel<eurd 
Na de artikelsgewijze bespreking 

van de begroting 1987, volgde de 
stemming Deze verliep zoals alge
meen verwacht werd de begroting 
werd goedgekeurd met 52 tegen 24 
stemmen en 1 onthouding 

Na ruim twee weken vergaderen 
viel hiermee het doek over de begro
tingsdebatten 1987 De begrotings
maraton werd, zoals elk jaar, afgeslo
ten met een woord van dank vanwege 
de Bestendige Deputatie 

De VU-fraktie gaf in dit begrotings
debat blijk van kreativiteitszm, politiek 
doorzicht en dossierkennis Bij alle 
belangrijke begrotingsposten kwa
men één of meerdere VU-provincie-
raadsleden tussen Het belang van 
deze tussenkomsten werd door de 
dagbladpers goed ingeschat Keer op 
keer slaagde de VU-fraktie er in de 
koppen te halen i 

Koenraad De Meulder 

Gemeenteraad Antwerpen: 

De nepbetoging van 't 
Het eerste van de 154 agendapunten, de begrotingswijziging, 

gaf Gerard Bergers (VU) de kans een massa vragen en vaststellin
gen, op- en aanmerkingen ten beste te geven. Tot eerst verbazing, 
dan wrevel en tenslotte koleire op de meerderheidsbanKen... 

Door dit filibusteren bleek publiek 
hoe deze aftandse koalitie begrotin
gen baseert op onrealistische ramin
gen die dan daarna moeten gewijzigd 
worden door even onwaarschijnlijke 
schattingen Maar vooral ook, hoe 
verscholen tussen een zestigtal blad
zijden cijfers — gevolgen van beslis
singen van het kollege met voorbij
gaan van de gemeenteraad — opge
legd worden aan de steeds maar 
betalende burger i 

IVIet de glimlach 
De kommissiezitting waar in een 

normaal demokratisch gemeentebe
stuur dan informatie kan verstrekt 
worden, blijkt afgehaspeld te zijn in 
enkele minuten met een niet-aanwe-
zig verantwoordelijk schepen Dezelf
de schepen die met de glimlach pu
bliek verklaart dat hij geen problemen 
heeft met toe te geven dat zijn cijfers 
vol vergissingen staan 

Gerard Bergers draaid het mes 
rond in de wonde, enkele voorbeel
den 

— de leasing van voertuigen, nog 
altijd niet aan de raad voorgelegd en 
dus een met goedgekeurd beleidsbe
slissing, IS al opgenomen m de begro
tingswijziging onder het mom dat er 
anders geen voorlopige twaalfden in 
1987 kunnen gebruikt worden 

— 232 miljoen verschil op dezelfe 
post van pensioenen OCMW-perso-
neel in de stadsbegroting (300 mil
joen) en die van het OCMW (68 mil
joen) worden zomaar open en bloot 
toegegeven met het argument dat dit 
ramingen zijn die later aangepast 
moeten worden aan de realiteit 

— 16 miljoen stijgende schoon
maakkosten worden goedgepraat 
door gestegen fakturen en mdeksatie 
terwijlde dagdagelijkse krant leert dat 
de inflatie slechts 0,85 % bedraagt en 
bij ons weten de poetsvrouwen dank
zij Martens toch geen loonstijging za
gen 

— 18 miljoen belastingen die on
rechtmatig geïnd zijn 

— enzovoort, enzovoort 

Op en rond... 
Negentig minuten diskussie wer

den afgerond met afwijzing van het 
VU-voorstel om de leasing uit te lich
ten uit de begrotingswijziging 

Dirk Stappaerts dwong de bekente
nis af dat bij de verdeling van de 
gelden voor ontwikkelingssamenwer
king de gemeenteraad eens te meer 

onmondig verklaard wordt door het 
kollege En Dirk Van Gelder pikte 
ludiek in op de aanschafkosten van 
nieuwe estetisch verantwoorde paal
tjes rond Brabo die verleden jaar on-
vermelbaar betiteld werden en nu 
reeds stukgereden zijn Gerard Ber
gers sprak zich uit tegen de tariefver
hoging voor binnenschippers Tegelij
kertijd laakte hij de havenschepen die 
in Rotterdam aan de Nederlandse 
pers de nog met goedgekeurde tanef-
verhogingen in de haven bekend
maakt op een ogenblik dat Rotterdam 
zich moet uitspreken en zo toelaat dat 
Antwerpen de enige duurder kosten
de haven zal worden Een typisch 
staaltje van met kommercieel konkur-
rentiebeleid 

...het water 
Clara Govaert pikte m over de vis-

verloven en Fonne Crick had het over 
onbegrijpelijke prijsverschillen-bij ver
koop van aanpalende Polderstad-
gronden Ria Van Rompay schand
vlekte de minachting van het kollege 
voor de raad bij de goedkeunng van 
kontrakten voor beerruimen waarvan 
het principe van de privatisenng nog 
steeds met voorgelegd werd 

Ondertussen had Fonne Crick met 
zijn vraag naar de stand van het 
onderzoek inzake de brandstichting 
door ACOD-stakers van 2 vuilkarren 
woedende reakties van de burge
meester uitgelokt Deze man ver
schuilt zich achter de prokureur om 
zelf geen administratief onderzoek te 
moeten doen in het eigen kiesmilieui 

Volgende week, na de wapenstil
stand, hernemen de ,,vijandelijkhe
den" met 86 resterende agendapun
ten en 5 interpellaties Ondertussen 
betaalt de burger voort (vrij naar 
Weremeus Buning) 

Tweede schuifke... 
Waarschijnlijk nog steeds onder de 

invloed van de wapenstilstandsfeest-
dag en zeker ook van de klap van de 
aanslag tegen de synagoge te Ant
werpen die eenpang afgekeurd werd, 
hernam de gemeenteraad van Ant
werpen zeer mak zijn zitting op 12 
november 11 

De VU-fraktie benadrukte bij mon
de van verschillende raadsleden tel
kens weer de punten waar dit kollege 
op fout gaat beperkte aanbestedin
gen (Vandermoere), niet-gerechtvaar-
digd beroep op hoogdringendheid 
{Van Gelder), onduidelijke cijferbere-
keningen in rapporten die te laat wor-

nepkonege 
den voorgelegd {Van Rompay) Het is 
ergerlijk hoe daar steeds moet op 
teruggekomen worden en hoe ofwel 
brutaal vanuit de hoogte, ofwel vrien
delijk lachend dit autokratisch kollege 
dat wegwuift en de burgers met m 
opstand komn maar voort belan-
stingspenningen afdokken om dat al
lemaal te bekostigen Zeggen dat er 
opstand kwam voor een Tiendepen
ning (10 ten honderd aanslagvoet i) 

Aanmoedigingsprijs 
Dat brengt ons bij de bnef die Bart 

Vandermoere schreef aan de goed
willend pas opgerichte Vereniging ter 
Bevordenng van de Hoffelijkheid Hij 
stelde daarin dat ons aller burgerva
der die soms moeilijkheden heeft om 
hoffelijk te zijn een aanmoediging 
best kan gebruiken Het aanblaffen 
van raadsleden, het afsluiten van de 
mikrofoons van lastige tussenkomen
de raadsleden, het uit de hoogte 
naast de kwestie antwoorden, het af
wezig blijven bij kommissiezittingen 
die uitleg vragen, het bewust negeren 
van de ganse raad bij het nemen van 
fundamentele opties, enzovoort, dat 
IS dagdagelijkse realiteit Deze wijze 
van optreden zou moeten gewijzigd 
worden en om dat te stimuleren zou 
de toekenning van deze prijs mis
schien resultaat meebrengen Zo luid
de de redenenng van ons raadslid die 
erbij schrijft dat schepenen die altijd 
lachend naast de kwestie antwoor
den, toegeven dat hun cijfers fout zijn, 
met m aanmerking kunnen komen 

Afvalverbranding 
en onbetaalde energie 

De VU-fraktieleider kwam tussen 
toen de konventie tussen het OCMW 
en de energieproducenten ter sprake 
kwam HIJ betitelde dit als een kleine 
stap in de goede richting maar wees 
tegelijkertijd op het feit dat deze mo-
nopoliehoudende maatschappijen 
nutsvoorzieningen aan de gemeen
schap leveren, hoge winsten maken 
en nu in feite publicitair enkele sociale 
kruimels teruggooien Bevestiging dat 
het nog steeds vereist is verder te 
gaan kwam van de schepenbanki 
Gerard Bergers pikte ook in op een 
meerderheidsinterpellatie over de 
verbranding van giftig afval door 
schepen vertrekkend uit onze haven 
op de Noordzee Natuurlijk kon de 
schepen de interpellant antwoorden 
dat dit een nationale matene is maar 
hij reageerde op de VU-tussenkomst 
over de kontrole op mogelijke onge
vallen met deze afvalschepen in onze 
haven enkel met de vaststelling dat er 
een meldingsplicht is 

(Hugo Hermans) 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 
21 TURNHOUT: Een avond met 
Pro Vita over Abortus m De Schalmei 
om 20u30 Org Vlaamse Knng 
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 ,,Oud-Kapel-
leke", Ferd Coosemansstr 127 
Gastspreker is Hugo Coveliers In
schrijvingen aan 250 fr via sekreta-
naat, Apollostraat 73, tel 321 19 86 
22 MERKSEM: Wijn- en Kaasavond 
in lokaal Vlanac, Bredabaan 360 
Gastspreker Gerard Bergers In
schrijven bij Fred Van Dijck Om 20 u 
Org VU-Merksem 
22 TONGERLO-WESTERLO: VU-
bal in het parochiecentrum te Wester-
lo Aanvang 20u30, Inkom 100 FR, 
Org VU-WesterIo 
23 SCHILDE: Openbaar dienstbe
toon tussen 11 en 12u door provincie
raadslid Bart Vandermoere in café 
„De Schilde" 
23 MOL: Grotte zettersprijskamp 
met 10 000 fr prijzen Inschrijvingen 
vanaf 13u Malpertuus Turnhoutse-
baan 15 Org VU-Mol 
26 MORTSEL: Kennismaking met 
Hugo Coveliers, de nieuwe kamer-
fraktievoorzitter van de VU Om 20u 
in de bovenzaal van het Mark Lie-
brechtcentrum, H Kruisstraat Org 
VU-Mortsel 
28 GEEL: Café-chantant met optre
den van de groep ,,Zakdoek", in zaal 
De Hoef, te Geel-Winkelomheide om 
20u30 Org VUJO-Geel 
28 BORGERHOUT: Kwisavond in 
zaal De Passer, Turnhoutsebaan 34 
om 20u 30 Elk VU-lid welkom Org 
VU-Borgerhout 
28 KAPELLEN: Jaarlijkse kwis van 
de Kulturele Raad in de Concordia 
Tel naar Helga Gheysens-janssens 
664 16 73 Org FW-Kapellen 
29 BOOISCHOT-SCHRIEK: Sinter 
klaasfeest in parochiezaal Pijpelheid 
om 14u Org VU-Booischot-Schriek 
29 KAPELLEN Geleid bezoek aan 
Kerncentrales van Doel Bijeenkomst 
om 12u 15 parking GB Kapellen 
Overzet Flandria in Lillo gratis Aan
vang rondleiding om 14u 30 Ver
plichte inschrijving voor 5/11 aan 50fr 
op tel 665 33 60 Org FW-Kapel
len 
29 MOL: Volksuniebal in zaal Mal
pertuus, Turnhoutsebaan 15 Aan
vang 20u 
29 MECHELEN: Sinterklaasfeest in 
zaal De Draaiboom om 15u Kinder-
ammatie, poppenkast, pannekoeken, 
drank en natuurlijk de Sint zelf 
Ouders, grootouders en kinderen zijn 
welkom Inl 015/21 21 70 of 
015/20 4121 Org VU-Mechelen-
Noord 
DECEMBER 

20 WILLEBROEK: Een „H"-aparte 
muziekavond met,,evergreens" door 
het Van Gestel-kwartet, m de Rubens
zaal te Blaasveld Org VUJO-VU-
Willebroek Kaarten te bekomen bij 
Martme Colans (03/886 58 70) of bij 
Peter Heremans, Schoorheidelaan 
35, Tisselt 

VU-VUJO-Antwerpen: 
„Wil kuisen 
dan maar zeif!" 

Om te protesteren tegen de toene
mende vervuiling van Borgerhout 
hebben de Volksunie van Borgerhout 
en de Volksuniejongeren van Groot-
Antwerpen zelf de handen uit de mou
wen gestoken 

Enkele van de meest vervuilde 
plaatsen m de buurt van de Sint 
Jankerk werden onder handen geno
men Met deze simbolische aktie wil
len VU en VUJO de aandacht vesti
gen op dit probleem 

Reeds eerder ondernamen Volks
unie en Volksuniejongeren dergelijke 
akties Enkele maanden geleden nog 
werd Berchem onder handen geno
men 

Hopelijk krijgen deze akties navol
ging van de ,,officiële" reinigings
diensten 

20 NOVEMBER 1986 
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Gemeenteraad Scherpenheuvel-Zichem 
Verkeersdrempels komen er niet 

Burgemeester Lemmens van 
Scherpenheuvel Zichem liet zich op 
de jongste gemeenteraad van zijn 
smalste zijde zien Tegen beter weten 
IS bleef hij erbij dat er geen verkeers
drempels komen in de wijk „Ter Hoe
ve' teTestelt De handtekenaktie van 
enkele kindrijke jonge gezinnen heeft 
dus mets uitgehaald, van rechtstreek
se demokratie moet dit vergrijsde en 
verstarde schepenkollege met weten 

Het was met de enige miskleun op 
deze gemeenteraad Daar er werken 
zijn aan het gemeentehuis worden de 
gemeenteraden in een vergaderzaal
tje van de brandweer gehouden De 
verenigde oppositie vroeg om de ge
meenteraden voortaan te houden in 
het oud gemeentehuis van Zichem 
waar alle ruimte en akkomodatie aan
wezig zijn Het schepenkollege blijft 

GEMEENTE 
GRIMBERGEN 
(Provincie Brabant) 

Betrekking 
kok/kin 

Het College van Burgemeester 
en Schepenen brengt ter kennis 
dat één betrekking van kok/kin te 
begeven is aan de gemeente Grim
bergen 

De kandidatuurstellingen, ei 
genhandig geschreven, worden 
gericht aan de Heer Burgemeester 
van Grimbergen met een aangete 
kende brief en dienen uiterlijk ter 
post afgegeven te v*forden op 10 
december 1986 

De aanwervingsvoorwaarden, 
de bi) de aanvraag te voegen docu 
menten, examenprogramma als 
mede bijkomende inlichtingen 
kunnen bekomen worden op de 
dienst secretarie — personeelsza 
ken tijdens de werkuren of telefo 
nisch 02/269 12 47 
Namens het College van Burge 
meester en Schepenen 
In opdracht 1 
De Secretaris, De Burgemeester, 
J. Van De Velde J.>lensalt 

Brussel-Halle-
Vilvoorde 

Arr. Bal 
te itterbeek 

De arrondissementen 
Brussel en Halle-Vilvoorden 
nodigen vriendelijlc uit op 
het arrondissementeei 
Volicsuniebai, dat doorgaat 
op zaterdag 13 december 
om 20U.30 in het Recreatie
centrum te itterbeel(. 

De ini<om bedraagt 100 fr. 
Oricest „Waitra" speeit ten 
dans. 

liever bij de brandweer waar men 
vorige donderdag met bijna 40 men 
sen (gemeenteraadsleden pers en 
publiek) letterlijk op mekaars schoot 
zat 

Door VU-raadslid M Janssen werd 
nogmaals aangedrongen op het in
stalleren van een Komitee voor Vei
ligheid en Hygiene" voor het perso 
neel, deze onwettige toestand in 
stand gehouden door een SP/ACW-
CVP-schepenkollege, zegt veel over 
het inspraakbeleid van diegenen die 
in Scherpenheuvel-Zichem de lakens 
uitdelen 

RD F 

Geen officiële 
11-novembeh 
viering 
In Londerzeel 

Op voorstel van de VU-fraktie werd 
op de gemeenteraad beslist om ook 
de Vlaamse Leeuw, als officieel volks
lied van de Vlaamse Gemeenschap, 
op de 11-novembervienng, naast het 
Belgisch volkslied uit te voeren 

De ,,vaderlandslievende" (') ver
enigingen konden dit echter met aan
vaarden De Vlaamse Leeuw spelen 
IS volgens hen heiligschennis 

Maar de gemeenteraad had de be
slissing genomen Dus geen officiële 
11-novembervienng 

zoêK^Rge 
D 25j tweetalige A4 draaier-bank-
werker, zoekt een betrekking in het 
Brusselse of op de as Brussel-Ninove 
Voor ml zich wenden tot Senator-
Burgemeester Dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

Doe-groepen 
In VU-Halle-
Vilvoorde 

JIJ bent er misschien ook zo eentje 
Een overtuigd Vlaming, vurig Volks
unie Je wilt wel wat doen voor de 
Vlamingen en voor Vlaanderen in de 
Volksunie I\/laar al die vergadenngen, 
neen, dat zie je met zitten 

Wel Vanaf nu zijn er ,,Doe-groe
pen" Voor Vlamingen zoals jij die 
aan de slag willen 

Jonge of oudere werklozen of zelfs 
gepensionneerden die zich overdag 
eens kunnen vrijmaken om op het 
arrondissementeel sekretariaat te hel
pen een grote verzending propagan
damateriaal postklaar te maken 

Aktievelingen die in de gemeenten 
waar de Volksunie zwak staat wel een 
handje willen helpen bij het plakken of 
kolporteren zodat wij alomtegenwoor
dig zijn 

Dat allemaal zonder bestuursverga
deringen en kommissievergaderin
gen — die ook belangrijk zijn maar 
dan aan anderen worden overgela
ten 

Dat kan Als je nu je naam en adres 
en telefoonnummer opgeeft aan arr -
sekretans Stephane Rummens (Vil-
voordesteenweg 23a, 1850 Grimber
gen — 02/269 91 47) en hem vertelt 
voor welke doe-groep jij Je beschik
baar stelt 

Je mag al vlug een eerste oproep 
verwachten om aan het werk te gaan 

Want de Volksunie gaat vooruit 
l\/let z'n allen er tegenaan winnen wij 
de volgende verkiezingen met klank 

Nu doeni 

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

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 

»/̂ AN H E T GOED 
Z I T M E U B E L 

TVO te Belgem-Grimbergen 
Senator Van Overstraeten zet zijn spreekbeurtronde door Vlaanderen 
verder Verleden donderdag was hij te gast in het Veltmanshuis te 
Voeren, 's anderendaags sprak hij voor de VU-afdeling Grimbergen te 
Beigem Achteraf was er nog even tijd voor een foto Achter de senator 
van links naar rechts Stephane Rummens, Hubert Swaelen, afdelings
voorzitter Vossen, Omer Geldhof en Freddy Minten 

(foto Jean Herts) 

Marcel Scheys Is niet meeri 

openingsuren! l>i.. woe., vrii. van 13 tot t t u. 30 
Do., /at . van 10 tol I» u. 30 
/ o n d a g van 14 tot IS u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERN Af - 02-5»2.22.22 
Staf Kiesekoms (OD slechts is km van liru.ssel centrum) 

BIJ verrassing kwam dat bericht 
H/larcel overleden' 

Het warm-kloppende hart van de 
goedlachse Marcel had het begeven 

t\/larcel stamde in Lubbeek uit een 
hardwerkende en wijd-vertakte KMO-
familie schilder- en behangwerken, 
glazenmaker, bouwmatenalen, was
serij BIJ de Scheys'-Celis-Meyle-
mans-Dewolf-,,groep" kende men vrij 
vroeg de waarde van de eerlijke inzet 
en de rechtvaardige handel Hun on
dernemingszin liep gelijklopend met 
hun Vlaams-nationale overtuiging die 
ze onverbloemd vertolkten Hoeveel 
uren trok l^arcel de baan met o p ' 

11 Novemboh 
herdenking 
te Leuven 

Op zondag 9 november 1986 was 
St -Pietershoofdkerk bomvol gelopen 
voor de VOS-Vredesherdenking, die 
voorgegaan werd door e h Deken J 
De Keiver en e h Alex Gieben 

In een merkwaardige homilie be
schreef deken De Keiver de oor
sprong van „IJzerstichting" met Ro
brecht Mortier s j (1915), een doden
herdenking, die uiteindelijk bekroond 
werd met de bouw van de IJzertoren, 
„Een toren van verlangen naar de 
toekomst, naar vredesrecht'" 

Deken De Keiver toonde aan ,,hoe 
vrede maar mogelijk is als de mensen 
mekaar aanvaarden Daarvoor moe
ten de mensen zich voelen als me
kaars gelijken zonder onderscheid 
van stand, huidskleur of overtuiging 
Vredevol samenleven is enkel moge
lijk op basis van rechtvaardigheid
stoestanden Zoniet beginnen we 
steeds opnieuw graven te delven De 
macht laten gelden als recht, kan 
geen samenlevingsbeginsel zijn ' 

Verder wees hij ook nog op ,,het 
voorrang geven aan de liefde door
heen de amnestie " 

Het Leuvens Vlaams Gemengd 
Koor onder leiding van Maunts Fan
nes en aan het orgel e h Jan De 
Munter was in een tieste dag o m met 
de Vlaamse meerstemmige mis van 
A Preud'Hommeende ,,IJzerspalm" 
van Nand Vercnocke en Arthur Meu-
lemans Vele bestuursleden uit Volks
unie en Broederband, het VVVG, de 
Rodenbachknng en ook de mandata
rissen W Kuijpers schepen Armand 
Van Laer, gemeenteraadslid Vital 
Geeraerts woonden de plechtigheid 
bij Daarna ging het gezellig eetmaal 
door in de ,,Salons Georges" aan het 
Hogeschoolplein 

Hoeveel „WIJ's" plaatste hij n iet ' 
Hoeveel stille materiele en morele 
steun mochten wij van hem met ont
vangen in onze werking' En dit alles 
gebeurde bovendien aan de rand van 
een maatschappelijk-moeilijk Hage-
land, waar de repressie zó onmense
lijk geweest was Marcel en zijn beide 
zussen kregen het Vlaams-nationalis-
me ,,van thuis" mee Het zou zo 
blijven, een heel-leven-lang En hun 
aktief-zijn in de Arbeidsdienst en Fa-
bnekswacht werd ,,bedacht" na de 
oorlog met een plundenng diefstal en 
een aantal jaren ,,Hemiksem, Leuven 
en Merkspias" Die bijna 3 jaar ge
vangenisstraf kraakte Marcel echter 
met HIJ bouwde met Simone Verhey-
den, vanaf 1955, zijn gezin en de zaak 
uit En zijn 3 kinderen volgden het 
spoor I Marcel lag mede aan de basis 
van de afdelingswerking in Lubbeek 
En op ieder feest zagen wij hem 
verschijnen op post' 

Enkel beseften we met dat zijn 61-
jarig hart zo broos geworden was In 
al zijn bescheidenheid was Marcel 
een ,,grote meneer" De grootse uit
vaart heeft dit ten andere bewezen 

Willy Kuijpers 

Vormingsaktlvltelt 
te Lennik 

Op 8 november hield de v z w Bra
bantse Dienstverlening in Huize 
Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 27 
te 1680 Lennik, een vorminsaktiviteit 
waarop nader ingegaan werd op 
a) de werking in 1986 van de v z w 
Brabantse Dienstverlening 
b) de eisen en normen gesteld door 
het V-de dekreet 

Vastgesteld werd dat de Brabantse 
Dienstverlening een aantal initiatie
ven ontwikkeld heeft die een waarde
volle vorm van ontwikkelingswerk in
houden en beantwoorden aan de no
den in Vlaams-Brabant 

Als besluit van de vormingsaktiviteit 
werd dan ook geopteerd om in 1987 
de werking nog te intensifieren en 
vóór 15 mei 1987 op basis van het 
alsdan (reeds) gepresteerde ontwik
kelingswerk, een aanvraag tot erken
ning als organisatie in te dienen op 
basis van het V-de dekreet 

Benadrukt werd ook dat de organi
satie haar dienstverlenende aktivitei-
ten-programma's en produkten ten 
overstaan van andere organisaties, 
instellingen en verenigingen, dient op 
te voeren en uit te voeren 

BRABANT 
NOVEMBER 

20 RUISBROEK: „Het gezin het 
offer arbeidloon levensstandaard" 
m de vergaderzaal van Cafe de la 
Gare Stationsstraat 67 om 20 uur 
Toegang gratis Org Vlaamse Vrien
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 tr (8 man) In cafe De 
Vlaamse Kring Ook op 22 november 
21 LENNIK: Kantonale vergadering 
Om 20 u in het Vlaams-Sociaal cen
trum aan de Brusselstraat te Roos-
daal, voor de afdelingen Lennik (Be
ver, Galmaarden, Herne), Gooik, 
Roosdaal en Schepdaal 

21 ROOSDAAL: „Depressie' Ge
lukkig zijn IS ook met alles " in de 
Vergaderzaal Brusselstraat 13 om 20 
uur Org Vlaamse Knng Roosdaal 

22 GROOT-BIJGAARDEN: Jaar
lijks eetfeest in zaal Collegium Vanaf 
18u Ook op zondag 23/11 vanaf 
11 u 30 Org VU-Groot-Bijgaarden 

22 TILDONK 3de Kaas- en Wijn-
avond in zaal ,,Familia" te Tildonk 
Met volksdansen en -liedjes uit Bra
bant door ,,De Vlier" Inkom 80 fr of 
50 fr wk Deelname aan kaasbuffet 
200 fr Org VVVG en Vlaamse Vrien-
denknng Haacht 

25 BRUSSEL: voordrachtavond 
,,De impakt van de TV op het gezins
leven" in ,,'t Schuurke" Oude Graan
markt 23 Org Vlaamse Knng 
Broecksele Inkom gratis 

25 ASSE- Kantonale vergadenng 
voor afdelingen Asse (-Zellik), Teralfe-
ne, Hekelgem Essene Liedekerke 
Merchtem, Opwijk, Ternat en St Ul-
riks-Kapelle 

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 

29 KOEKELBERG: Zuurkool-week
einde In het trefcentrum. Pantheon
laan 14 Vanaf 17u Ook op zondag 
30/11 van 11u30 tot 15u Org 
Vlaams-Nationale Vriendenknng 

DECEMBER 

4 RUISBROEK: Voordrachtavond 
,,De koopkracht van het gezin bron 
van welvaart" in cafe ,,De La Gare" 
Stationsstraat 67 Aanvang 20u Toe
gang gratis Iedereen welkom Org 
Vlaamse Vrienden 

11 RUISBROEK: Voordrachtavond 
, Koopkracht welvaart/welzijn/beste-
dingspatroon" in café ,,De La Gare" 
Stationsstraat 67 Aanvang 20u Toe
gang gratis Iedereen welkom Org 
Vlaamse Vrienden 
12 KAMPENHOUT: Kaartavond in 
de Vredezaal te Berg centrum Aan
vang rond 20u Tainjke mooie pnjzen 
zijn voorzien Org VU-Groot-Kam-
penhout 

13 ITTERBEEK: Volksuniebal van 
de arr Brussel en Halle-Vilvoorde in 
Recreatiecentrum Itterbeek Orkest 
Waitra Aanvang 20u30 Inkom 100 
fr 

14 LIEDEKERKE: Eetfestijn in het 
Ontmoetingscentrum Ter Muilem, 
Muilemstraat 33 Van 11u 30 tot 15u 
en van 17 tot 20u Org VU-Liedeker-
ke 

18 RUISBROEK: Voordrachtavond 
„Het Vlaamse Gezin zoeken naar 
een antwoord", in café ,,De La Gare", 
Stationsstraat 67 Aanvang 20u Toe
gang gratis Iedereen welkom Org 
Vlaamse Vnenden 

20 WOLVERTEM: Achtiende afde-
lingsbal in feestzaal ,,Cecilia", Op-
pemstraat Orkest The Hitcrackers 
Aanvang 21 uur Org VU-Meise-
Wolvertem-Oppem Inkom 120 fr 
w k 100 fr 

20 NOVEMBER 19M 
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VU bezoekt 
SL-Amandusziekenhuis 

Een groep gemeentemandatar issen uit Gent, Destelbergen-
Heusden en Wachtebei<e bracht een werkbezoek aan het Zieken
huis, dat in de belangstel l ing staat door de akt les van het komitee 
, ,Hospice b l i j f t " . 

Na een inleiding van OCMW-raads-
^lid Jan De Moor, lid BC St Amandus 
bezocht de delegatie onder leiding 
van de direktie de kraaminnchting, 
het moderne operatiekwartier, de C-
en de verouderde D-verpleegeenheid 

Geen sluiting! 
Voor de Volksunie blijft het behoud 

van dit kleinschalig hospitaal noodza
kelijk voor de verzorging van de NO-

VU Merelbeke 
feest 
op 29 november 

Op zaterdag 29 november '86 orga
niseert de Merelbeekse VU-afdeling 
een dubbel feest een etentje gevolgd 
door een bal 

Het menu kost 300 fr , waarbij de 
toegang tot het bal inbegrepen is De 
eters worden verwacht tussen 20 en 
22 uur Hel jaarlijkse Volksuniebal, 
dat bi) het etentje aansluit, zal opge
luisterd worden door het bekende or
kest ,,De Bartels" Het bal vangt aan 
om 22 uur, men kan binnen vanaf 21 
uur, kaarten 100 fr in voorverkoop, 
aan de kassa 120 fr De tombolaprij-
zen zullen weer van hoog niveau zijn 
een herenkostuum, een reis, enz 

Etentje en bal hebben plaats in zaal 
Sint-Pieterskring, Hundelgemse-
steenweg 237 te Merelbeke 

Propaganda-
technieken 
te Aalst 

Het arrondissementeel bestuur 
Aalst richt een reeks informatie-avon
den in rond het thema ,,Propaganda-
technieken" 

De reeks omvat dire bijeenkomsten 
en wel op vrijdag 28 november 1986, 
donderdag 4 december 1986 en op 
vrijdag 12 december 1986 Deze infor
matie-avonden gaan door in lokaal 
Gulden Vlies, Esplanadeplein 13, 
Aalst 

Spreker op deze samenkomsten 
over propaganda en public-relations 
IS senator Toon Van Overstraeten 

Propaganda in en buiten de kies-
strijd, publiek-relations, streekpers 
het zijn onderwerpen die de belang
stelling van elk VU-bestuurslid moe
ten wegdragen Deze informatie
avonden zijn kosteloos 

regio Gent Een eventuele sluiting of 
overheveling in hef kader van het 
St Annaplan en de ziekenhuispro-
grammatie is geen geldig alternatief 

In het kader van een samenwer
kingsverband met het andere OCMW-
ziekenhuis, de Bijloke, kan door een 
lichte vermindenng van het bedde
naantal en een dnngende modernise-
nng van de D-afdeling dit ziekenhuis 
behouden blijven ten bate van de 
volksgezondheid 

Nieuw vu-bestuur 
te Erpe-Mere 

Voorzitter Jaak Paerewijck, Dele
straat 60, 9460 Aaigem 
(053/62 75 22) 

Ondervoorzitter (Bambrugge) 
Remi Roels, Egemstraat 86, 9541 
Bambrugge (053/62 36 87) 

Ondervoorzitter (Burst) Julien Van 
Boxstael, Korteveldstraat 12, 9540 
Burst (053/62 25 13) 

Sekretaris Julian Govaert, Kriel-
hoek 31, 9540 Burst (053/62 46 08) 

Hulpsekretaresse Christina Sme-
kens, Oudenaardsesteenweg 856, 
9540 Burst (053/62 75 89) (ook vrou
wenwerking) 

Sociaal Dienstbetoon Rudi Van 
Droogenbroeck, Stationsstraat 157, 
9460 Aaigem (053/62 68 99) en Ur-
bain De Graeve, Stationsstraat 147, 
Aaigem (053/62 68 21) 

Propaganda Edmond Rottiers, Ou
denaardsesteenweg 554, 9541 Bam
brugge (053/62 66 06), Hugo Rot
tiers, Ruiterstraat 2, 9540 Burst 
(053/62 56 23), Roger Hendrickx, 
Langeveldstraat 32, 9540 Burst 
(053/62 29 62) (ook jongerenwer
king), Andre Van Laer, Dikkelinde-
straat 25, 9460 Aaigem 
(053/62 69 34) en José Schouppe, 
Ashage 2, 9460 Aaigem 

Fraktieleider, gemeenteraad en be
stuurslid Jan De Vuyst, Ratmolen-
straat 23, 9460 Aaigem 
(053/63 32 80) 

Bestuursleden organisatie en pu
blic relations Roger Verhoeven, Do-
rent 64, 9540 Burst (053/62 53 19) en 
Herman Meuleman, Krielhoek 38, 
9540 Burst (053/62 31 85) 

Erevoorzitter en public relations 
Geert Mallefroy, Biezenstraat 48, 
9540 Burst (053/62 30 92) 

Bestuurslid organisatie Frans 
Arents, Oudenaardsesteenweg 491, 
9541 Bambrugge (053/62 45 48) 

Leden Arr Raad J Govaert, J 
Paerewijck en R Verhoeven 

Funkties toegewezen bij algemeen
heid van stemmen 

Vergaderlokalen De Pros, Dorent 
1, 9540 Burst (053/62 40 43) en Ro
deo, Aaigemdorp 91, 9460 Aaigem 
(053/62 46 56) 

De zoveelste belofte... 

De Zwalm wordt... gezuiverd I 
De heer Vallaeys, bestendig afge

vaardigde van de provincie Oost-
Vlaanderen heeft op vrijdag 31 okto
ber, op een zeer druk bijgewoonde 
voorstelling van het boek ,,Sualma tot 
Zwalm" door de heer Nestor Petit, 
officieel verklaard dat hij zo juist van 
minister Lenssens de toezegging ver
kreeg dat in '87 de Zwalm zal worden 
gezuiverd 

De VTB-VAB-Zwalm en de „Vrien
den van de Zwalm" nemen met veel 
genoegen nota van deze verheugen
de verklanng 

ZIJ wensen nochtans te beklemto
nen dat 

1 Jaren geleden de Zwalm reeds 

als prioritair te zuiveren water was 
genoteerd 

2 De Zwalm om onbegrijpelijke en 
nooit medegedeelde redenen werd 
geschrapt als prioritair te zuiveren 

3 De nieuwe belofte tot zuiveren 
met de meeste aandacht zal worden 
gevolgd 

WIJ danken bij deze de vele vrijwilli
gers, die gans onbaatzuchtig, talloze 
en soms moeizame inspanningen 
hebben gelever — en nog leveren — 
in de strijd tegen de bevuiling van een 
van de mooiste rivieren uit Vlaande
ren 

Om de pers met te vergeten, zonder 
wie de publieke opinie en de politici 
nooit waren gealarmeerd 

Dokter De Loof tijdens de openingsplechtigheid van het Aaisterse 
vredeshuis. 

,,Vrede is meer dan niet-oorlog" 

Aalst opent 
Vredeshuis 

In een vor ige WIJ-uitgave bespraken wi j het essay van dr. Jef De 
Loof , .Artsen tegen a toomwapens" . Het is diezelfde Aaisterse 
dokter die de st imulator is van de vzw , ,Vredeshuis" te Aalst. Op 
de vooravond van 11 november werd er een letterl i jk , ,vredes
h u i s " geopend. 

Het Vredeshuis is open op vrijdag
avond van 20 tot 24u , 's zaterdags 
van 15 tot 24u en 's zondags van 11 
tot 16u Men wil er in de toekomst 
lezingen, gesprekken, tentoonstellin
gen omtrent,,vrede" organiseren Te
vens IS er een biblioteek die over 
hetzelfde tema een ruime dokumenta-
tie biedt 

Het huis IS gelegen in de Esplana
destraat te Aalst en betrekt er de 
gelijkvloerse verdieping Vrijwilligers-
handen hebben voor de prachtige 
innchting gezorgd, tal van mensen 
zagen door een regelmatige storting 
van geld dat het initiatief leefbaar en 
draaiend blijft 

Vrede is... 
Bij de plechtige opening van ,,het 

huis" zie dr De Loof o m ,,Hier 
betrachten wij een geest van samen
werking op te bouwen Met samen
werken win je, met vechten verlies je 
Vrede is meer dan alleen maar met 
vechten Vrede is werken aan een 
goede verstandhouding tussen lan
den, partijen, groeperingen en men
sen Wie zich inzet voor de vrede 
werkt aan een mentaliteitswijziging". 

Over wat het Vredeshuis precies wil 
bereiken zei dr. De Loof dat mensen 

moet aangeleerd worden dat onder
handelen veel rechtvaardiger is dan 
oorlog voeren 

,,Vredesaktivisten zijn echter met 
naïef en weten dat er steeds konflik-
ten zullen zijn maar daarom moeten 
er oplossingen komen zonder wapen
geweld Die geest willen wij, aldus dr 
De Loof, ook bij jongeren aankweken 
ZIJ moeten leren de konflikten te er
kennen en er samen door overleg een 
oplossing aan te geven." 

Vrede op aarde 
De schepen van de stad Aalst, 

mevr Borms, hoopte dat in het Vre
deshuis zou gedialogeerd worden 
over vrede in de ruimste zin van het 
woord VU-kamerlid Jan Caudron be
lichtte de vrede vanuit de Vlaamse 
traditie en hennnerde aan het,,Nooit 
meer oorlog" van de Fronters 

Tevens legde hij de brug naar de 
11-11-11-aktie door te wijzen op het 
verband tussen ontwapening en ont
wikkeling. 

Ons kamerlid zei verder: „Het is 
goed dat hier heelwat gezindheden 
van uiteenlopende strekking aanwe
zig zijn die dat éne gemeenschappe
lijke doel nastreven- vrede op aarde". 

OOST-VL. 
NOVEIUIBER 
20 SINT-NIKLAAS: 2e salon „Artis
tiek", Ster 64 te Sint-Niklaas Ten
toonstelling van diverse kunstenaars 
Deze loopt t e m 30/11 en is open 
opg zat en zon van 10 tot 12 en van 
14u 30 tot 19u, andere dagen van 15 
tot 19u of op afspraak Maandag 
gesloten 
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 11 u 30 tot 15u 
22 HAMME: Jaarlijks VU-Bal m zaal 
,,De Vlaamse Schouwburg" ,,The 
Musicals" spelen ten dans Aanvang 
21 uur 
22 TEMSE: Volksuniebal Groot-
Temse m zaal Salons Van Bogaert, 
Krijgsbaan 185 Aanvang 20u30 Or
kest The Magics met zanger Ricky 
Travers 
27 DESTELBERGEN-HEUSDEN: 
Dia-montage door ere-senator De 
Rouck over,,Vlaanderen m Europa" 
In de raadzaal van het oud gemeente
huis, Dendermondestwg Aanvang 
20u Toegang gratis Org Dr Goos-
senaertskring i s m VTB-VAB en 
VOS Destelbergen 
28 AALST: Ie informatieavond 
,,Propagandatechnieken" m lokaal 
Gulden Vlies, Esplanadeplein 13 
Spreker is Toon Van Overstraeten 
Alle VU-bestuursleden welkom In
kom kosteloos De 2 volgende avon
den gaan door op 4 en 12 december 
Org VU-arr Aalst 
28 LEDEBERG: ,,Het Vlaanderen 
van Morgen" door Jaak Gabriels, m 
de gemeentelijke feestzaal, Lede-
bergplein 34 Iedereen welkom Org 
VU-arr Gent-Eekio 
29 MERELBEKE: Dubbel feest 
etentje gevolgd door bal Het menu 
kost 300 fr De eters worden verwacht 
tussen 20 en 22 uur Om 22u het bal, 
opgeluisterd door „De Bartels" Org 
VU-Merelbeke 
29 ERTVELDE: Tentoonstelling in 
Vlaams Huis De Veldbloem, Hoge 
Averijstraat 5 Schilderijen van Walter 
Witgeers Van 29/11 tot 4 jan '87 
30 KRUIBEKE: Sinterklaasfeest in 
Gasthof Schelderust Samenkomst 
om 14u30 Prijs 150 fr, waarvoor te
kenfilms, poppenkast, oude volksspe-
len, broodjes met koffie en bezoek 
van de Sint met geschenken voor 
kinderen tusse O en 12 jaar Inschrij
ven op tel 774 20 01 tot 24/11, Org 
VU-Kruibeke 
DECEMBER 

4 AALST: 2e informatieavond ,,Pro-
pagandatechnieken" m lokaal Gul
den Vlies, Esplanade 13 Spreker is 
Toon Van Overstraeten Alle VU-be
stuursleden zijn welkom en de inkom 
IS gratis Org VU-arr Aalst 
7 OUDENAARDE: Sinterklaasfeest 
in ,,Salons Montovani" om 14u30 
Org FVV-Oudenaarde 
12 AALST: 3e informatieavond 
,,Propagandatechnieken" in lokaal 
Gulden Vlies, Esplanade 13 Spreker 
IS Toon Van Overstraeten Alle VU-
bestuursleden zijn welkom en de in
kom IS gratis Org VU-arr Aalst 

Gent-EekIo 
ontmoet 
Jaak Gabriels 

De Volksunie van het arrondisse
ment Gent-EekIo organiseert op vrij
dag 28 november 1986 om 20 uur in 
de gemeentelijke feestzaal te Lede-
berg, Ledebergplein 34, een avond 
met de nieuwe Algemeen Voorzitter 
van de Volksunie, Volksvertegen
woordiger Jaak Gabriels 

Voorzitter Gabriels zal tevens een 
uiteenzetting geven over ,,Het Vlaan
deren van morgen" 

Nadien kan in een gezellige sfeer 
persoonlijk met Jaak Gabnels kennis 
worden gemaakt Iedereen is van har
te welkom' 

20 NOVEMBER 1986 



-m 21 

Voordracht te Diksmuide 

Wie dinamiteerde de IJzertoren? 
Na 40 jaar blijft de vraag gesteld 

wie nu eigenlijk de IJzertoren gedina-
miteerd heeft. Er was een herdenking 
te Diksmuide, er waren krantenarti
kels, er kwam een boek, maar het 
vraagteken bleef. 

Het boek ,,Het taboe van Vlaande
ren" van Willy Moons kreeg heel wat 
kritiek. Op uitnodiging van het Davids-
fonds en de Kulturele Centrale wou 
Koen Baert, sekretaris van het IJzer-
bedevaartkomitee, graag een debat 
aangaan te Diksmuide met Willy 
tvloons. Ondanks herhaald aandrin
gen bleef Moons echter weigeren. 

Maar wat is belangrijk? Degene die 
beweerde de toren neergehaald te 

Fantasie-nacht 
De Vlaams-nationale socio-kulture-

le vereniging Trefpunt vzw organi-
zeert morgen vrijdag een dansfeest: 
de ,,Nacht van de Fantasie". Dit on
getwijfeld betoverend treffen zal zich 
afspelen in de dancing ,,D'Yore" te 
Torhout (vlakbij het kasteel van Wij-
nendale). 

Een toegangskaart kost 100 fr., en 
bovendien kan men met zo'n genum
merde kaart een prachtige prijs win
nen. Ere-VU-Kamerlid Raf Declercq 
schonk zelfs enkele unieke kunstwer
ken! 

Alle Vlaams-nationalisten uit het ar
rondissement Brugge-Oostkust-Tor
hout zijn dus heel erg welkom. Kaar
ten, en naderhand prijzen, kunnen 
verkregen worden bij Luc Grootaerdt, 
't Leitje 56, 8320 Brugge 4 (tel. 
36.29.31). 

hebben? Degene die stelde dat hij 
springstof vervoerde? Wellicht is dat 
niet belangrijk. Er zijn andere belan
gen en andere belangrijke figuren in 
het geding. Zijn êr ook geen koopjes 
afgesloten (zwijggeld)? Het probleem 
overstijgt de plaatselijke folklore. 

De bedoeling van de avond is ge
woon na te gaan wie ,,er achter" zat. 
Koen Baert praat vrijuit over het dos
sier Er vallen ook namen. De voor
dracht heeft plaats op dinsdag 25 
november om 20u. in het Diensten
centrum te Diksmuide. 

ZO€K^RC}€ 
D 23-jarige jongeman, ongehuwd, 
vrij van legerdienst, getuigschrift 
L.S.T.S.-mechanica, diploma: dakty-
lo en speciale kennis Franse korres-
pondentie, zoekt om het even welke 
betrekking. Praktische ervaring: ijzer-
vlechter — onderhoud turnen. In het 
bezit van rijbewijs D. 

D 23-jarige meertalig ongehuwd 
meisje zoekt werk. Diploma's: hoger 
secundair middelbaar onderwijs — 
hoger onderwijs: toegepaste kommu-
nikaite. Talenkennis: Nederlands, 
Frans, Engels, Duits, noties Spaans. 

D Meisje 22j. Gehuwd. Diploma ki
nesitherapie A1 zoekt aangepast 
werk. Ervaring: stage in klinieken. 

n Meisje 24j. — getuigschrfit 
L.S.B.O. knippen en naaien, zoekt om 
het even welke betrekking. Beschikt 
over eigen wagen. 

* 
Voor inlichtingen bij Octaaf Jans-

sens, gemeenteraadslid, Veldstraat 
75, 3998 Laakdal (013/66.26.30) of 
Mia Maes, gemeenteraadslid. Steen
bergen 23, 3998 Laakdal 
(013/66.20.86). 

* 38-jarige dame, stempelgerechtigde 
werkloze zoekt een betrekking als 
administratieve bediende. Diploma 
dactylografie, bijscholingskursussen 
handelskorrespondentie en boekhou
den. Vlotte kennis van Nederlands, 
Frans en Engels. Onmiddellijk be
schikbaar. Voor inlichtingen zich wen
den: O. Van Ootegem — senator, 
Arm. Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge (091/30.72.87). 

Te begeven 
betrekkingen 
n In overheidsdienst worden: burger
lijke ingenierus, industrieel inge
nieurs elektromechanica en radio-
technici-specialisten (A2 of BI) aan
geworven. Diegenen die hiervoor be
langstelling hebben kunnen kontakt 
opnemen met: EP-lid Willy Kuijpers, 
Swertmolenstraat 23 te 3020 Herent 
(016/22.£r6.42). 

Middelkerke rouwt 

Afscheid van Guide 
Op maandag 3 november werd in 

de Middelkerkse St. Willibrorduskerk 
Guido Dassonviile uitgeleide gedaan. 

Guido werd geboren te Aalst op 26 
april 1954, vanwaar zijn ouders tij
dens zijn prille jeugd in 1961 naar 
Knokke verhuisden. Hij wordt er door 
zijn vader (oostfronter) bewust-
Vlaams opgevoed. 

In de nazomer van 1981 vestigde 
Guido zich met zijn gezin te Middel
kerke als nieuwe uitbater van het café 
,,De Leeuw van Vlaanderen". Hij 
steeks zijn Vlaamsgezindheid niet on
der stoelen of banken en sluit aan bij 
de Volksunie. Hij is ook lid van het 
Davidsfonds en verscheidene plaat
selijke verenigingen. Door zijn gevuld 
figuur, goedlachsheid en een belang
stellend oor voor de jeugd, wordt hij 

Koen Baert 
te Oudenburg 

Onder het motto ,,Een toekomst 
voor de Vlaamse Beweging" organi
seert Volksunie-Oudenburg op vrij
dag 28 november e.k. een Ijzerbede
vaartavond met als spreker Koen 
Baert, sekretaris van het IJzerbede-
vaartkomitee. 

Als inleiding is er de vertoning van 
de videofilm over de IJzerbedevaart 
van dit jaar door Lieve en Rom Du-
prez, waarna Koen Baert nader zal 
ingaan op de drie thema's van de 
IJzerbedevaart '86, nl. Zelfbestuur, 
Godsvrede, Nooit meer Oorlog. 

Vanuit dit testament van de Front
beweging schetst Koen Baert vervol
gens een ,,toekomst" voor de Vlaam
se Beweging. 

Dit alles gaat door op vrijdag 28 
november e.k. in feestzaal Walken-
burg (Mariastraat Oudenburg, aan de 
kerk) vanaf 20u.30. De toegang is 
gratis. 

O.C.M.W.-Brugge 
Openbare verkoping van 753 po

pulieren en wat klein naaldhout 
bij opbod of inschrijving op vrij
dag 5.12.1986 om 10 uur in het 
secretariaat van het O.C.M.W., 
Kartuizerinnenstraat 4, Brugge. 
Tel. 050/33.98.54. 

De inschrijvingen moeten opge
maakt worden in dubbel exem
plaar en onder gesloten omslag 
met vermelding „inschrijving 
openbare houtverkoop 5.12.1986" 
bezorgd worden aan de heer Voor
zitter ten laatste vóór het begin 
van de verkoping. 

U moet geen inschrijving indie
nen want U kan ook een bod doen 
op de verkoping zelf 

Katalogus en inlichtingen te be
komen bij het O C.M W. 

snel bekend en ingeburgerd bij de 
bevolking. 

Bij de jongste bestuursverkiezingen 
stelt hij zich kandidaat en wordt met 
klank verkozen. De funktie ,,persver-
antwoordelijke en organisatie" lijken 
hem goed te liggen en worden hem 
toevertrouwd. In de vergaderingen 
laat hij zich opmerken door zijn nuch
tere zakelijkheid en kritisch doorzicht. 
Kortom een aanwinst voor de Volks
unie. 

Haastig overleden op 29 oktober 
blijven zijn vrouw en zoontjes rou
wend achter. Zij kunnen op ons ver
trouwen ! 

Getooid met de afdelingsvlag en 
onder ruime publieke belangstelling 
hebben wij Guido naar zijn laatste 
rustplaats gedragen. Hij leeft verder 
in onze gedachten. 

Autorijden...! 
. miljarden mensen dromen ervan, 

maar het blijft buiten hun mogelijk
heden. 
Ons ligt het zó binnen handbereik. Via 
de autorijschool. 

RIJSCHOOL 
Ferd. VERBIEST 
Tei. 426.85.94 

MOLENBEEK 
^eopold I I-laan 194 
[langs viadukt van Koekelberg) 
SCHAARBEEK 
Leuvensesteenweg 555 
(bij Meiserplein) 
ANDERLECHT 
Bergensesteenweg 797 
(rechtover Delhaize) 

Teorie-lessen alleen, rijlessen alleen 
of volledige opleiding, naar keuze. 

Ook lessen op automatische wagen. 

Op donderdag 
20 november 

vu-voorzitter 
Jaai( Gahriëls 
in Izegem 

Als derde aktiviteit voor deze winter 
koos VSVK-lzegem Jaak Gabnëls als 
spreker. Het onderwerp van van
avond, de Kempense Steenkoolmij
nen, IS geen puur Limburgse aangele
genheid. Dat zal de spreker wef vol
doende aantonen. 

Intussen is Jaak Gabriels sedert 27 
september nationaal VU-voorzitter. 
Wie getuige wil zijn van zijn dinamis-
me en dossierkennis, mag deze 
avond niet missen. Om 20 uur, in de 
Bar van het Muziekauditorium, Kruis
straat 15, Izegem. Toegangsprijs- 50 
fr., abonnees: gratis. 

Men kan nog altijd een abonnement 
nemen voor de overblijvende aktivitei-
ten van dit werkseizoen legen de prijs 
van 120 fr. 

ZOéK€RC]€ 
• Leraar kunstonderwijs zoekt pas
sende betrekking of free-lance op
drachten voor lay-out en grafische 
ontwerpen. Inlichtingen bij Oswald 
Van Ooteghem, Armand Lonque
straat 31, 9219 Gentbrugge 
(091/30.72.87) 

PROBLEMEir 
OP! 
En natuurlijk hebt u die 
kledingsproblemen als de naald 
van uw weegschaal rond de 150 
kg schommelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

is werkelijk de enige speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN in België met 
6 meester-kleermakers doorlopend tot uw dienst. 

U moet echt met naar Holland of Duitsland wanneer u een extra grote 
maat bezit en toch een ruime keus wenst, een goede kleermakers-service 
verlangt en graag de juiste prijs betaalt. Schenk dan uw vertrouwen aan 
Succes Kleding Meyers, meester-kleermaker sinds 1870. 

met zijn 1 000 m2 winkelruimte - zijn parking voor 200 wagens, 
zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd worden terwijl 
u in de gezellige koffie-shop wacht 

SUCCES KLEDING MEYERS 
B O O M S E S T E E N W E G 3 5 - A A R T S E L A A R 

OPEN : all* werkdagan van 9 tot 19 uur - vrijdag koopjasavond tot 21 uur - zatardag van 9 tot 18 uur 

20 NOVEMBER 1986 
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^••^^^H Daarom 
^ ^ Orccmicacc Ie steunen 

& 6 / ^ jiesiien 
kantoren, ruim 200 

•IsU'de/i. drie grote lee-
\ihepen. verschillende zeiliihepen. lieniallen ruhherhoien 

de haM\ van hei sukse\ van Greenpeace, maar hei koH ook geld Veel geld 
ook zijn we zo hlij mei de men\en die de noodzaak van ons werk inzien Die hereid zijn 

•npcacc te steunen in hei \ireven naar behoud van onze omgeving en hel dier Juist die twee liet milieu en 
de dieren, zijn bepalend oïndat zij de strijd nici zelf aankunnen Wij kunnen hel alleen als we daarbij geholpen wor-

kn Dooru. bijvoorbeeld, die het broodnodige geld op tafel kan brengen Door hel kopen vani-shirts. sweaters, badges 
iers poster-, Ky.ulualsarukelen die alle voorzien zijn van hel dreenpeaie logo Omdal dit nu juisi iet\ i\ waar je 
r uil kan komen' 

WEST-VLAANDEREN 

T.SHIRT -LTTS MAKE IT A GflEEN PEACT* 
100 % karoen 4 kleurendruk 

laten S M L XL 
pri|s: 4S5 F. 

GEEN GELD STORTEN ENKEL BON OPSTUREN 
NAAR EZELSTRAAT 32 

BOOO BRUGGE 

BESCHRIJVING ARTIKEL KLEUR MAAT PRIJS/STUK AANTAL 

TELEFONISCH BESTELLEN POSTKOSTEN 

KANOOK 0 5 0 / 3 3 6 7 5 7 TOTALE PR^S 

PflUS 

• 45 

BesteHijst 

Opsturen naai 

GREENPEACE MERCHANDISE 
Ezelstraal 32 6000 Brugge 

I Ik werts de volledige Greenpeace kaïalogus 

NOVEMBER 

20 IZEGEM: De problematiek van 
de Kempsense Steenkoolmijnen, 
door voorzitter Jaak Gabriels. Om 
20u. in de Bar van het IVIuziekauditori-
um. Toegangsprijs: 50 fr. Abonnees: 
gratis. Org.: VSVK. 

21 MIDDELKERKE: Jaarlijks mos-
selfeest in lokaal Were Di om 20u. 
Inschrijvingen a 300 fr/p.p. op nrs. 
059/30.11.88., 059/30.22.54, 
059/30.36.19 en 059/30.47.98. Ieder
een welkom. Org.: VU-Middelkerke. 

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. 20 jaar Volksunieafdeling. 20u.: 
zaal St.-Arnoldus te SEW. Org.: VU-
+ VUJO. 

21 BELLEGEM-KORTRIJK:„Belle-
gem Binnenste Buiten". Gespreks-
avond met belangrijke Bellegemna-
ren uit sport-, politieke en muziekwe
reld. In herberg ,,Chevalier", Belle-
gemplaats. Toegang gratis. Aanvang: 
20u. Org.: VVB-Kortrijk. 
22 OOIGEM: Sinterklaasfeest. Om 
14u. afhaling van de Sint per keets. 
Afspraak aan het St.Brixiusplein. Van 
18 tot 20 uur ontvangt de Sint alle 
kinderen -12j. in café De Klokke. Ver
dere inlichtingen in café De Klokke. 
Org.: Vlaamse Vriendenkring i.s.m. 
café De Klokke. 

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. 

25 OIKSMUIDE: „Wie dinamiteerde 
de IJzertoren?" door Koen Baert. Om 
20u. in het Dienstencemtrum. Org.: 
Davidsfonds-Diksmuide. 

28 ZWEVEGEM: Zin en/of onzin 
van de Vlaamse Beweging door Wal
ter Luyten in het Foyer van het teater-
centrum, Otegemstraat. Toegang 40 
fr. Kaarten te verkrijgen bij H. Van 
Welden (056/75.60.93), Org. VVB-
Groot-Zwevegem. 
28 MEULEBEKE: Een etentje aan 
375 fr. in feestzaal Keuken ,,Prinsje", 
Stationsstraat, om 20u. Inschrijvin
gen: H. Nollet 051/48.80.53 vóór 
23/11. Org. Vlaamse Vriendenkring 
Meulebeke. 

28 OUDENBURG: IJzerbedevaart-
avond met videofilm IJzerbedevaart 
'86 door Lieve en Rom Duprez, daar
na Koen Baert over Zelfbestuur, 
Godsvrede en Nooit meer Oorlog. In 
feestzaal Welkenburg (Mariastraat, 
Oudenburg) vanaf 20u.30. Org. VU-
Oudenburg. 
29 MIDOELKERKE: Eerste hulde-
dag om 20u30 in de Baccara-zaal van 
het Casino. Alle bestuursleden en 
verdienstelijke personen zullen gehul
digd worden. Ook voorstelling nieuw 
arr. bestuur O.V.D., gevolgd door ge
zellig samenzijn. Org. Arr. O.V.D. 

DECEMBER 

1 BRUGGE-NOORD: Hoorzitting 
,,Kinderopvang in Brugge Noord" om 
20U.30 in zaal ,,De Dijk", Blanken-
bergsestwg, St.Pieterskerk. Org.: 
VU-Brugge-Noord. 

1 KORTRIJK: ,,Over kanker spre
ken is... een taboe doorbreken" om 
20u. in trefcentrum West-Flandria, 
Gwijde van Namenstraat 7. Org.: So
ciale en Medische werken, Welzijns
zorg West. Gratis toegang. 
3 KORTRIJK: „De grote zucht" om 
15u; ,,Zelfhulpgroepen voor nierpa
tiënten" om 16u in trefcentrum West-
Flandria, Gwijde van Namenstraat 7. 
Org.: Sociale en Medische Werken, 
Welzijnszorg West. Gratis toegang. 

4 KORTRIJK: ,,Te veel om te ster
ven... te weinig om te leven" om 15u.; 
,,Leren voor de toekomst" om 16u. 
,,Vader, moeder zult gij eren" om 
17u. in het trefcentrum West-Flandria, 
Gwijde van Namenstraat 7. Org.: So
ciale en Medische werken, Welzijns
zorg West. Gratis toegang. 
6 DAMME: Leden- en sympathisan-
tenfeest — Breughelmaal. In 't Vis-
sershuis te Moerkerke om 20u. Gast
spreker is VUJO-voorzitter Bart Tom-
melein. Deelname: 200 fr. Org.: VU-
Damme. 
10 KORTRIJK: ,,Het ziekenmen-
senhuis" om 15u., ,,Men bestelt ten 
huize" om 16u. in het trefcentrum 
West-Flandria, Gwijde van Namen
straat 7. Org. Sociale en Medische 
Werken, Welzijnszorg West. Gratis 
toegang. 
11 MENEN: ,,Het ziekenmensen-
huis" om 15u., ,,Over kanker spreken 
is... een taboe doorbreken" om 16u., 
,,Leren voor de toekomst" om 17u. in 
Trefcentrum West-Flandria, leper-
straat 65. Org. Trefcentrum West-
Flandria, Welzijnszorg West. Gratis 
toegang. 
15 MENEN: ,,De grote zucht" om 
20u. in trefcentrum West-Flandria, le-
perstraat 65. Org. trefcentrum West-
Flandria Menen, Welzijnszorg West. 
Gratis toegang. 
16 MENEN:,,Vader, moeder zult gij 
eren" om 15u., ,,Men bestelt ten hui
ze" om 16u., ,,De grote zucht" om 
17u. in trefcentrum West-Flandria, le-
perstraat 65. Org.: trefcentrum West-
Flandria Menen, Welzijnszorg West. 
Gratis toegang. 
17 WEVELGEM: „De grote zucht" 
(over verslaving) om 20u. in De Drie 
Molens, Vanackerestraat 35. Org. 
Welzijnszorg West i.s.m. VOS gewest 
Kortrijk. Gratis toegang. 
18 MENEN: ,,Zelfhulpgroepen voor 
nierpatiënten", om 15u., ,,Te veel om 
te sterven... te weinig om te leven" 
om 16u., ,,Men bestelt ten huize" om 
17u. in trefcentrum West-Flandria, le-
perstraat 65. Org.: Trefcentrum West-
Flandria Menen, Welzijnszorg West. 
Gratis toegang. 

^ ^ lepel & vork... 
T\^astautant ,, ^lyLassaHtbatg 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise-02-269.70.45 

Kom eens bij ons! 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Beringen, 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. Lichtervelde - 051/72.28.22 
Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor feesten, banketten e.a. Duitse specialiteiten Dort
munder Tfiier van 't vat. Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
TeL 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Koffiebranderij 

Emlel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

RESTAURANT 

U / ^ ^ ^ Hoek 
" I Wolvengracht 

en 
Leopoldstraat 

Tel 217 91 53 

Waar V lamingen 
thu is zijn... 
in 't hartje van Brussel 

• *•' - E D tHEHTOGH FAoT 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
kn , JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-2135.33 

et ^aling^ui^ 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof december^ De familiezaak met traditie 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LASAT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT-HOTEL 
OVEREINDE 
Salons Raymond 
— banketzalen tot 300 per

sonen 
— specialiteiten bruiloften 

en banketten 
Overeinde 8 AS 

Tel. 011/65.73.05-65.89.40 

tboerenhof 
CAFE - RESTAURANT-FRITUUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamlra stone grill 

Prijzen voor menu v/a 290 Bfr. 
groepen: koffietafel v/a 180 Bfr 

De Plank 24A 
3790 Sint-Martens-Voeren 
Tel 087-68.67.03 

Hotel Restaurant 

Hof De Draeck 
Hoofstraat 6 

3793 TEUVEN (Voeren) 
Tel. 087/68.76.17. 

Het adres voor een rustig ver
blijf en betaalbare gastronomie. 

CAF€ 
ZAM 

lOGCMtHT 

CAMBKiNU^ 
BR.CC 
011/47.28.97 

Groothandel melk — kaas — 
boter — eieren — slagroom 

VANIVIEULDER 
Callenberg 10 
Sint-Pieters-Leeuw 
Tel. 02/376.96.74 
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ADVERTENTIE 

domus - uioningen 
sleutelklaar! 

pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
D e n d e r m o n d s e S t e e n w e g 2 9 H a m m e Tel . 052-47.88.09 

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwal i te i t 

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

BON VOOR INLICHTINGEN 
(OPSTUREN A.U.B.) 

NAAM : 
ADRES: 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschnjving, pnjzen ) 

LIMBURG 
NOVEMBER 

21 DILSEN: Groot jaarlijks bal in het 
Cultureel Centrum te Dilsen langs de 
rijksweg 78 (vroeger 17) Met show-
orkest „Brazi l Quintet" Aanvang 20 
uur Org VU-Dilsen 
21 BERINGEN: Gespreksavond in 
het Thier Brau Hof, Markt 17 Gast
spreker Toon Van Overstraeten en 
verder Beringse politiek, optreden 
VNJ en samenzang Aanvang 20u 
Org VU-Groot-Beringen 
24 LUMMEN: Vlaamse Zangavond 
samen z ingen' M m v de Vaganten, 
Herwrig Praet 

Inkom 120 fr Zaal Altiora Lummen 
Organisatie FVV-Lummen 
25 DIEPENBEEK: Kaartavond in 
zaal 't Sticheltje om 20 uur Org VU-
Diepenbeek 
29 TESSENDERLO: Spaanse 
avond in het Honden- en Schutterslo
kaal te Hulst Discobar De Patty's 
Voor 600 fr eten, drinken dans en 
plezier Inschrijven voor 22/11 bij de 
bestuursleden van FVV-TessenderIo 

DECEMBER 

20 MAASEIK: 9de Uilenspiegela-
vond te Opoeteren in zaal ,,De Oeter" 
tegenover de kerk Jef Olaerts houdt 
de tafelrede Voor 200 fr kan je deze 
gezellige avond meemaken Org 
IJzerbedevaartkomitee gewest Maas
eik 

Nieuw vu-bestuur te Bocholt 
Na de bestuursverkiezingen in de 

afdelingen Bocholt-Kaulille, zijn de 
besturen gaan zoeken naar een bete
re samenwerking Na goede kontak
ten onderling hebben beide afdelin
gen besloten samen te werken als 
een grote afdeling 

Op maandag 3 november 11 werd 
het nieuwe bestuur samengesteld 

Voorzitter Frangois Peeters 
Ondervoorzitter- Harry Dreesen 
Sekretaris Emmanuel Vanherk 
Penningmeester- Madeleine Stin-

ckens 
Propaganda. Cns Schonkeren 
Afg Mandatarissen Jos Driesen 
Afg VUJO- Rene Brusten 

Ook zal de afdeling vertegenwoor
digd zijn op alle kantonale en arron-
dissementele vergaderingen Afg P 
Joosten, J Dnesen en E Vanherk 

De afdeling zal trachten zoveel mo
gelijk naar buiten uit te treden, om 
alzo nog meer mensen te winnen voor 
de Volksunie Wij zijn ervan overtuigd 
dat dit zeker zal lukken onder de 
leiding van onze voorzitter Frangois 
Peeters, en de propagandaverant-
woordelijke Cns Schonkeren, en met 
de medewerking van gans het be
stuur en de steun van onze leden 

Mogen deze nieuwe start een aan
winst worden voor onze afdeling 

Nogmaals proficiat aan al de verko-
zenen, en dank aan allen voor uw 
steun en de nieuwe inzet 

Vlaams-Nationaal 
Weekblad 

Uitgave van het 
Vlaams Pers-, Radio-
en TV- inst i tuut v.z.w. 

Hoofdredakteur : 

Maurits Van Liedekerke 

Redakteuren: 
Johan Artois 
Pol Van Den Driessche 
Toon Van Overstraeten 

Sekretar iaat : 

Hilda De Leeuw 

Alle stortingen van abonne
menten, publiciteit en redaktie 
op prk 000-0171139-31 van 
, ,WIJ" , Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel (Tel 
02-219 49 30) 
Jaarabonnement 1.200 tr. 
Halfjaarlijks 700 fr. 
Driemaandelijks 400 tr. 
Losse nummers 33 fr. 

Verantw. u i tgever : 

Jaak Gabriels, 
Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel 

Publ lc l te i tschef : 

de h Karel Severs, tel 02-
219 49 30, toestel 19 ('s voor-
middags) of pnvé, Alsemberg-
sesteenweg 41b, 1512 Dworp 
Tel 02-380 04 78 

Aanbevolen huizen 
Hier kan 

uw advertentie 
staan! 

02-219.49.30 
(Wij-redaktie) 

02-380.04.78 
(Karel Severs, publi-chef) 

Ouder dan 60 en het b«^ om alles 
alleen te moeten d o e n T ^ J * ^ dan bi) 
ons w o n , ^ -j- wil b ied^#een Vlaamse 
faml l i f i feer —'%en^a«itn om rustig en 
ze l f^ f i ^ f l l ^ ,^^ leven, 

jRóQsbeek, Leuven-
3^?Q„>6öutersem, 

Gezellig met zijn t w e ^ h oud wor
den zonder de d a g d a g ^ p è e beslom-
mernissea, temidden van groen en 
kort bi j 'de«tad?0)!tK^fl m het rustoord 
Roo^ee i ^ . waar speOfale kamers zijn 
voo^^iCQ^te,^ 

I r ^ ^st 'oprï t Röqsbeek, Leuven-
s e s t é i i i s ^ g , S 2 1 \ ^i,^e#!8fem, 016-
73 31 OT'*-'\\ 

GUIDO VANHOVE 

vioolbouwer 

Zoutenaaiestraat 10 
8480 Veurne 

OEVRIESE 

baron ruzettelaan 78 
8320 brugge 4 

baan brugge - Oostkamp, 
^ ^ 050/35 74 04 >' 

Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF 

Tel 

Amerikalei 237 
2000 Antw/erpen 

na19u. 03-238 88 40 

ZINK-LOOD KOPER-P VC 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 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101 , Ternat 

Tel . 02-582.13.12 

VERDELER 

VOLKSWAGEN-AUDI 

Guido NUYTTEN$ 
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 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

r p - N STUDIO 
m / DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Te l . 03-321.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel . 03-235.64.75 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaeie 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

ESOX 
STAN PHILIPS 

G r o o t h a n d e l Henge l spo r t 

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 

Juwelierszaak 
0. Duprez-Oelbaere p.v.b.a. 

Bellegemstraat 22 
8450 Bellegem (Kortrijk) 
tel 056-22 07 41 

EEN MODERNE ZAAK MET 
STANDING EN TER TROUWEi 

Het ganse jaar door 10 % korting in 
aankoopwaardebons 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 An twerpen 
Tel . 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel . 03-353.70.39 

Dames heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
P V B A 

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 
Schaverij 

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 M^ 
er André Broekaert in Japan: 

„Blij dat ik als 
Vlaming aanvaard ben" 

TOKYO. — Neem alle Vlamingen samen en je 
hebt de helft van de bevolking van de Japanse 
hoofdstad. Toch vind je Vlamingen dé hele wereld 
rond. 

Wij gingen één van hen opzoeken ergens op een 
kamertje middenin het westelijk deel van deze im
mense stad. 

ANDRE BROEKAERT werd 
in 1926 geboren in Ronse. 
Hij doorliep zijn middel

bare school in Gent en Leuven, 
waarna hij in '43 binnentrad bij 
de Missionarissen van Scheut. 
Zeven jaar later werd hij tot 
priester gewijd. Tijdens de daar
opvolgende jaren behaalde hij 
nog twee licentie-diploma's (eko-
nomie, en politieke en sociale we
tenschappen) en studeerde hij 
gedurende enkele maanden aan 
de universiteit van Chicago. 

Direkteur 
In 1954 vertrok hij voor het 

eerst naar het land van de rij
zende zon. Vijftien jaar lang 
werkte pater Broekaert op ver
schillende plaatsen in Japan. 
Van '69 tot '77 was hij opnieuw in 
Vlaanderen aktief, als provinciaal 
overste. VAn '77 tot op vandaag 
— met uitzondering van enkele 
vakantieperiodes — verblijft hij 
opnieuw onafgebroken op dit uit
gestrekte Oosterse eiland. 

De Scheutisten hebben vesti
gingen in Japan sinds '48, het 
jaar waarin ze uit China werden 
gegooid tengevolge van de kom-
munistische revolutie. Thans zijn 
er nog zo'n 60 paters aktief, 
waaronder ruim 50 Vlamingen. 
Zij wonen vooral in de buurt van 
Tokyo en Osaka. 

André Broekaert is direkteur 
van het religieus studiecentrum 
in Tokyo. Naast vergelijkende 
godsdienststudie en het organi

seren van oekumenische ont
moetingen, staat dit centrum In 
voor enkele uitgaven: een litur
gisch weekblad dat de meester 
praktizerende Japanse katolie-
ken bereikt (oplage: 105.000 ek-
semplaren), een kinderkrant, een 
tijdschrift voor liturgie en een 
pastoraal maandblad. De over
grote meerderheid van deze pu-
blikaties verschijnt in het Japans. 
Broekaert draagt daarbij de 
grootste verantwoordelijkheid: 
voor de administratie, de finan
ciën, het editoriaal. 

Hij doet dit samen met een 
twintigtal Japanners. ,,Deze sa
menwerking stelt geen enkel pro
bleem", zegt hij fier, ,,de Japan
ners doen zelf het belangrijkste 
en meeste werk." Hij hoopt trou
wens spoedig de algemene lei
ding te kunnen overdragen aan 
één van hen, waardoor hij zich 
weer meer op het veldwerk zou 
kunnen toeleggen: het pioniers
werk van de missionering. 

Broekaert praat rustig, open
hartig en intelligent. Vlaanderen 
zendt inderdaad nog steeds en
kele van zijn beste zonen uit... 

Dialoog 
WIJ: Ik kan mij voorstellen 

dat het geen makkelijke op
dracht is om als Westers 
priester in kontakt te komen 
met de Japanners, laat staan~ 
hen te bekeren... 

A. Broekaert: „Precies. De 
kontaktname is vaak moeilijk. Ik 

Kristelijk trouwen...? 
Japan heeft drie grote nationale religies: het boeddhisme, het 

confucianisme en het sjintoïsme. Daarnaast zijn er naar schatting 
1 miljoen kristenen, waarvan één derde katolieken. 

Van 1868 tot in 1946 was het sjinto de enige erkende staats
godsdienst van Japan. Daarbij stonden de verering van de godde
lijke keizer en de beklemtoning van de grootheid van het Japanse 
ras centraal. Het was veeleer een politieke dan religieuze bewe
ging. 

Het boeddhisme, dat Japan via China en Korea bereikte, telt het 
grootste aantal gelovigen. Velen zijn echter zowel boeddhist als 
sjintoïst. De meeste Japanse baby's worden van zodra zij één 
maand oud zijn naar een Sjinto-tempel gebracht voor een soort 
opname-ritus. De meeste Japanners worden echter op boeddhisti
sche wijze begraven. En tussenin zouden zij wel eens kristelijk 
trouwen... 

Volgens de sjintoïstische teer gaat de bruid immers op in de fa
milie van de bruidegom, en wordt zij ondergeschikt. Het kristelijk 
huwelijk erkent echter de evenwaardigheid van man en vrouw, en 
dat lijkt nogal wat Japanners te boeien. 

Pater André Broekaert zegende aldus een reeks kristelijke hu
welijken in. Waaraan hij de beste herinneringen behoudt. 

André Broekaert: ,,Over Europa lijkt een sluier van moeheid te han
gen. Ik ervaar in Japan meer entoesiasme, meer dynamiek, meer fris
heid..." 

probeer met hen in een dialoog te 
treden, met de oprechte bedoe
ling van elkaar iets te leren. 
Waarbij we bovenal afstand moe
ten nemen van de gedachte van 
alleen maar „zieltjes-winnen". 

Ik merk herhaaldelijk dat er 
raakpunten zijn. Op de recente 
wereld-gebedsdag voor vrede in 
het Italiaanse Assisi waren ook 
heel wat Japanse boeddhisten en 
sjintoïsten aanwezig. Er was nl. 
één gezamelijk streven: bidden 
voor vrede. 

De kristenen vormen hier een 
zeer kleine minderheid. De mees
ten zijn bekeerlingen. Bekeren is 
hier geen kwestie van grote getal
len, maar gaat traag en door on
telbaar veel persoonlijke ge
sprekken. Vaak voel ik me bove
nal een vertrouwenspersoon en 
dat geeft me oprecht voldoening. 
Zij die zich willen bekeren, moe
ten er zelf om vragen." 

WIJ: Is er in dit super-
technologisch land überhaupt 
nog nood aan religie? 

A. Broekaert: ,,Je kunt je dit 
afvragen. Japan is, net als België 
trouwens, een gesekularizeerd 
land. Waarbij de godsdienst 
schijnbaar geen belangrijke 
plaats inneemt. En toch... 

Stap in een grootwarenhuis 
binnen, neem de lift naar de 
hoogste verdieping en je zult er 
een tempeltje aantreffen. Boven
dien zullen er vermoedelijk men

sen aan het bidden zijn. Japan
ners gaan trouwens dikwijls naar 
de tempel, weliswaar niet op re
gelmatige basis. Ik meen dus dat 
de godsdienst nog sterk aanwe
zig blijft in de Japanse samenle
ving. " 

WIJ: Hoe verlopen de rela
ties met de Japanse overheid? 

A. Broekaert: „Uitstekend. Er 
bestaat een strikte scheiding tus
sen kerk en staat en men laat ons 
volkomen met rust. Wel moeten 
we ons om de drie jaar opnieuw 
laten registreren en daar is nu — 
net zlas voor alle lang-verblijven-
de vreemdelingen — de vingeraf
druk bijgekomen. Dit lag wel 
moeilijk bij sommige Westerlin
gen. " 

Happart en Heizel 
WIJ: Op welke manier blijft U 

op de hoogte van wat er in uw 
vaderland gebeurt? 

A. Broekaert: ,,Wij ontvangen 
hier nogal wat tijdschriften, 
vooral maandbladen. Ook heb
ben we een abonnement op de 
wekelijkse ,,Gazet van Antwer
pen — Overzee". Voorts zijn er 
de kongregationele bladen eve
nals enkele vakbladen. 

Brussel komt relatief bekeken 
veel in het Japanse nieuws, als 
trefcentrum van de Europese Ge
meenschap. Ook het feit dat de 
Happart-kwestie de regering in 
gevaar bracht, werd hier ver-
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meld! Ook de moordpartijen in de 
grootwarenhuizen, en van het 
Heizeldrama werden zelfs beel
den getoond. 

Al groei je toch weg van je 
thuis. Ik ben me na al die jaren 
toch 'n stukje Japanner gaan 
voelen..." 

WIJ: Hebt U dan geen 
heimwee? 

A. Broekaert: ,,Dit knagend 
gevoel ebt weg, na verloop van 
tijd. Vooral in het begin is deze 
pijn nadrukkelijk aanwezig, om
dat je je zo hulpeloos voelt. Van 
zodra je echter een beetje weg 
kunt met de aartsmoeilijke taal en 
je hier vrienden gemaakt hebt, 
vermindert dit. Je gaat je hier 
thuis voelen. De Vlaamse vrien
den vervreemden een beetje, ze
ker nadat mijn ouders overleden 
waren. Natuurlijk blijf ik in kon-
takt met mijn broers en zusters 
en hun kinderen. 

Als je de inspanning levert om 
het mooie van Japan en zijn be
woners te leren zien en waarde
ren, dan wordt het echt aange
naam. " 

WIJ: in '83 was U voor het 
laatst in Vlaanderen. Wat trof U 
dan het meest? 

A. Broekaert: ,,Jammer ge
noeg treft het negatieve meteen. 
Zo viel het me op dat de Vlamin
gen minder hoofelijk en beleefd 
zijn dan de Japanners. Die harte
lijkheid is er niet, of toch minder 
voelbaar. 

Bovendien heb ik het nare ge
voelen dat er een sluier van moei-
heid over Europa hangt, de fut 
lijkt wel verdwenen. Ik ervaar in 
Japan meer frisheid, meer dyna
miek, meer entoesiasme." 

Moeders keuken 
WIJ: Is er dan niets wat U 

soms mist? 

A. Broekaert: „/Materieel heb
ben we hier niks te kort. Ik word 
betaald door de gelovigen en wei
ger bijgevolg financiële giften va
nuit mijn vaderland. 

Soms verlang ik wel eens naar 
wat moeders pot schafte, want de 
Vlaamse keuken is lekkerder dan 
de Japanse. Ook droom ik ervan 
door steden zoals Leuven en 
Brugge te wandelen, want daar 
zou ik nog wel winnen wonen. To
kyo daarentegen is een afschu
welijke stad, zonder stijl en erg 
benepen volgebouwd." 

WIJ: U hoopt hier nog een 
tijdje te kunnen blijven? 

A. Broekaert:,,Zeker. Ik hoop 
hier te mogen blijven zolang ik 
me fysisch goed voel. Ik heb hier 
'n stuk wortel geschoten..." 

WIJ: Voelt U zich dan Ja
panner? 

A. Broekaert: ,,Neen. Ik ben 
en blijf Vlaming. Ik ben blij dat ik 
hier aldus aanvaard ben. De Ja
panners waarderen dat wij naar 
hier gekomen zijn en alles met 
hen willen delen." 

(pvdd) 
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