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Nbams Nationaa M/eekblad 

,,En wat is het resultaat? Voor alle gewesten en gemeenschappen 
samen zo'n tien miljard bij! 

Tien miljard op een nationale begroting van 2000 miljard, 
tien miljard waar men eerst sprak van meer dan 90 miljard." 

(Mare Platel in „Het Belang van Limburg" van woensdag 24 november 1986.) 

Een slappe blaas 
Het akkoord over de financiering van Gewesten en Ge

meenschappen is een zoveelste Belgisch gedrocht dat ge
baard werd na nachtelijk kasteel-overspel. De geboorte 
werd in de ochtend begroet met vreugdekreten in beide 
landstalen. Maar alleen de Waalse haan heeft redenen om 
viktorie te kraaien. 

Het voorspel is niet zonder belang. Maanden geleden 
miek Geens, de CVP-voorzitter van de Vlaamse Execu
tieve, zich sterk voor de overdracht van 93,5 miljard uit de 
centrale pot naar de Gewesten en Gemeenschappen. Dat 
moest gebeuren onder vorm van ristorno's. Het zou buigen 
of barsten worden. Als het geld niet over tafel kwam, zou
den noch hijzelf noch zijn partij de begroting stemmen. 
Dan mocht, voor zijn part, gerust een regeringskrisis ko
men. Het Waals antwoord was kort en niet eens in het 
Frans. Njet! 

Het Waals veto tegen ristomering van het Gemeente- en 
Provinciefonds brachten Geens en de CVP er in de herfst 
toe, hun 100 miljard-eis af te zwakken tot 25 miljard. Wat 
dinsdagochtend op Stuyvenbergh het leven zag slaat ech
ter op nauwelijks 10,5 miljard, waarvan Geens zegt er 6,6 
te zullen krijgen. De os is terug kikker geworden: Geens 
neemt vrede met één-tiende. En voor wie dieper gaat kij
ken in de cijfers van het akkoord, blijkt dat ook dit één
tiende slechts een drol in een puntzak is. 

Zoals gebruikelijk op een Perzische markt krijgt Vlaan
deren derdehands-tapijten aangesmeerd voor nieuwe. De 
splitsing van de parastatalen bvb. was reeds in 1980 voor
zien en in 1984 bij wet herbevestigd. Thans wordt zij ons 
ten derde malen voor nieuw verkocht. Inmiddels zijn som
mige van deze parastatalen in het vooruitzicht van hun 
overdracht leeggeroofd. Wij erven slechts een naam en de 
schuldenlast. 

Het stelsel van dotaties, met zijn voor Vlaanderen zo na
delige verdeelsleutel, wordt onverminderd gehandhaafd. 
Omzetting in ristorno's, zoals door Geens geëist, komt er 
niet. En waar dan al een paar beperkte bijkomende ristor
neringen in het akkoord zijn opgenomen, wordt de 
Vlaamse bonus daarvan onmiddellijk ongedaan gemaakt 
door de overname van nationale schulden. Zo krijgt Vlaan
deren 1,5 miljard bijkomende ristorno's voor toegepast we
tenschappelijk onderzoek en erft het bovendien het Cen
trum voor Kernenergie te Mol. De financiële put van het 
S.C.K. is echter even groot als de Vlaamse bonus. 

Op de overdracht van de industriële hefbomen worden 
geen ristorno's toegepast. De overdracht gebeurt door het 
verlenen van trekkingsrechten in het Fonds voor In
dustriële Vernieuwing, aan de bij dit Fonds geldende ver
deelsleutel. Deze bedraagt 54 % voor Vlaanderen! 

In het akkoord zit een andere, zo mogelijk nog gevaarlij
ker verdeelsleutel. Voor het kijk- en luistergeld dat te Brus
sel geheven wordt, gold totnogtoe een verdeelsleutel 50 % 
F en 20 "/o N, terwijl 30 % bevroren bleven in afwachting 
van definitieve regeling. Die regeling is er nu. Ze wordt 78 
»/o F, 20 % N en een bevroren reserve van 2%. Van fransta-
lige kant is monter opgemerkt dat de kogel van de 80/20-
verdelijig nu door de Brusselse kerk is en model zal staan 
voor alle andere persoonsgebonden materies. 

Er wordt geen enkele nieuwe of betwiste bevoegdheid 
overgedragen aan de Gewesten en Gemeenschappen. Er 
komen geen nieuwe financiële middelen voor een ruimer 
Vlaams beleid. Er wordt geen stop gezet op de miljarden-
transferten naar Wallonië. De mechanismen van het 
landsbeheer worden nog ondoorzichtiger, liggen nóg ver
der van de burgers. 

Geens? De CVP? Van doorprikte ballons blijft alleen de 
slappe blaas. 

tvo 

Kolloquium Vlaanderen Morgen 

Gesprek verder zetten 
Zaterdag organiseerde de Werkgemeenschap 

Vlaanderen Morgen een open gespreksdag rond het 
tems^ ,,Maatschappelijk engagement voor en door 
jongeren". Biezondere aandacht ging daarbij uit 
naar de relatie jongeren en Vlaamse Beweging. 

Een leerrijke konfrontatie. 

OND de tafel zaten natio
naal Chiro-voorzitster 
Christine Dierckx, KSA-

leider Aart Gijs, VVKSM-ver-
bondskommissaris Herman Lau-
wers, VU-kamerlid Hugo Schiltz, 
NCOS-verantwoordelijke Mare 
Vandommele en de voorzitter van 
het internationaal jaar van de 
jeugd, Paul Van Steenvoort. On
dergetekende fungeerde als 
gespreksleider. De organisatoren 
beloofden binnen afzienbare tijd 
een uitvoerig verslag van deze 
vergadering te zullen publiceren 
in hun tweemaandelijks cahier. In 
afwachting van dit dokument 
dringen zich niettemin nu reeds 
een aantal beschouwingen op. 

Vooreerst is het verheugend 
dat dit debat plaatsgreep en dat 
het mogelijk bleek om sereen en 
openhartig met elkaar te praten. 
Ook de (te schaarse) aanwezigen 
namen konstruktief deel aan de 
gedachtenwisseling. Eveneens 
bemoedigend was het feit dat de 
niet-politici geenszins hatelijk of 
vanuit een wansmakelijke anti
houding hun visies vertolkten. 

Ontnuchterend evenwel was 

de vaststelling van de manifeste 
breuk. Daar waar de jeugdbewe
gingen ooit het rekruteringsveld 
bij uitstek waren voor de beman
ning van de mesopolitieke struk-
turen en bijgevolg ook voor de 
Vlaamse Beweging, blijken de 
geëngageerde jongeren in meer
derheid niet meer geboeid te zijn 
door de klassieke Vlaamse aktie-
punten. Het beeld dat zij hebben 
van de Vlaamse Beweging is 
overigens weinig vleiend en erg 
verward. Zij geloven niet dat het 
in een zelfstandiger Vlaanderen 
beter zal zijn (en de ,,praktijk" 
van de Vlaamse regering sterkt 
hen in deze overtuiging). 

Het heeft weinig zin te blijven 
redetwisten over de oorzaken 
van deze kommunikatiestoornis 
of schuldvragen te gaan stellen 
en beantwoorden. De fout zal, zo
als bij veel scheidingen, wel een 
beetje langs beide zijden liggen. 
Belangrijker lijkt ons wat hieruit 
kan geleerd worden. Men kan, 
daarin gesteund door meer dan 
valabele argumenten, stellen dat 
deze jongeren het volkomen ver
keerd voor hebben. Dat zij ziende 

blind zijn voor het voortdurende 
onrecht waarvan onze gemeen
schap (en dus ook de jeugd) het 
slachtoffer is. Dat zij een op
dracht te vervullen hebben, niet 
alleen ten overstaan van hun 
wijkbewoners of de verdrukten in 
de Derde Wereld, maar ook ten 
overstaan van hun eigen volk. 
Dat zij hun geschiedenis niet 
kennen. 

Men kan ook de nu gestartte di
aloog aangrijpen om het gesprek 
voort te zetten teneinde de ver
stoorde kommunikatie te herstel
len. Men kan pogen om in weder
zijdse luisterbereidheid te zoeken 
naar antwoorden op de vele pran
gende vragen van het aktuele 
Vlaanderen in een turbulente we
reld. Indien dit het resultaat zou 
zijn van deze gespreksdag, dan 
was het initiatief geen maat voor 
niets. We vernemen trouwens dat 
ook het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen bereid is 
de dialoog aan te gaan. 

(pvdd) 

Verliefd-
Op zijn terugreis van Ja

pan hield onze redaicteur en-
icele dagen lialt in de hoofd
stad van Thailand. Waarna 
hij „verliefd" thuiskwam. 

Lees zijn ervaringen op 
biz. 10 en 11. 



HTj 

... en WIJ 
WIJ ontvangen graag bneven van 

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

De opinie, vertolkt in een lezersbnef, 
is met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

THE MISSION 

Hierbij wensen wij U te danken 
voor de mooie filniavond die wij kon
den genieten door uw gratis toe-
gangskaarten 

BIJ een herhaling zijn we zeker op
nieuw kandidaat I 

K.U., Lebbeke 

DE KILLE ADEM 
Dank aan senator Van Ooteghem 

die in een artikelenreeks „De kille 
adem van de koude oorlog" klaar en 
duidelijk het impenalisme en de drei
ging van de Sovjetunie heeft beschre
ven en het groot belang van de NAVO 
voor onze veiligheid en vrijheid heeft 
aangetoond 

De VU die het zelfbestuur van 
Vlaanderen nastreeft kan en mag met 
onverschillig staan t o die dreiging 
waarvan de landen van het Oostblok 
al jaren slachtoffer zijn De miljoenen 
in die landen kunnen slechts spora
disch hun diepe afkeer voor het kom-
munistisch systeem uitschreeuwen 
Danken we maar aan Hongarije, Po
len en Tsjekoslovakije Wanhoops
kreten gericht naar het geweten van 
het Westen om verlost te geraken van 
die terreur Wanneer de Volks-
nationalistische partij als de VU zelf
bestuur wil, moet ze dit ook met 
kracht eisen voor de Oostbloklanden 
net zoals ze dit doet voor de leren, 
Basken en Bretoenen 

Of doen wij net zoals kanselier Kohl 
van West-Duitsland die schnkt van 
zijn eigen woorden en die ze daarna 
inslikt' De vergelijking die hij maakte 
tussen Gorbatsjov en Goebbels was 
terrecht De Sovjetbonzen weten ver
domd goed wat ze met het vrije 
Westen en de rest van de wereld wil
len doen Op het gepaste moment 
toeslaan en de droom van Stalin en 
Lenin verwezenlijken nl de hele we
reld onder hun systeem brengen 

Wat voor zin zou het gehad hebben 
jaren te hebben gevochten voor een 
vrij Vlaanderen, als we daarna zou
den verplicht worden verder te leven 
in een systeem van terreur, angst en 
onvrijheid? G.B., St.Kruls 

„DE MORGEN" 
Het blad ,,De Morgen" is dus ad 

patres gegaan Alhoewel ik de opvat
ting van die krant met kon aankleven 
vind Ik het jammer dat zoiets moest 
gebeuren Alweer een beetje minder 
zicht op het panorama van het poli
tieke landschap van onze „plat 
pays" 

Maar misschien komt daardoor 
ruimte vnj voor een of andere onaf
hankelijke, met partij-politiek noch 
konfessioneel gebonden, maar wel 
uitgesproken Vlaamse krant Een 
goed gemaakte krant, waar alle opi
nies aan bod kunnen komen, waann 
objektieve voorlichting gegeven 
wordt, om het even welke de politieke 
konstellatie van het ogenblik ook is 
en wat de politieke vooruitzichten 
voor 's anderendaags ook mogen 
zijn Kortom een echt dagblad met 
nieuws en achtergrondinformatie, 
maar dan met vanuit één hoek ver
strekt 

In Rusland loopt er al sedert jaren 
een wrang grapje over de twee grote 
kranten aldaar, nl de Pravda (,,de 
Waarheid") en de Izvestia („het 
Nieuws") Pravda njé Izvestia — 
Izvstia njé Pravda Vertaald in ,,De 
Waarheid" staat geen nieuws — in 
,,Het Nieuws" staat geen waarheid 

Ik vraag mij af of we er hier wel be
ter aan toe zijn ? Maar hier leven we 
nog altijd in een ,,kapitalistisch" land 
Kunnen we dan met proberen zelf wat 
poen bijeen te garen om een dege
lijke krant op te zetten? 

C.P., Zaventem 

INDOKTRINATIE 
Nog met zo lang geleden weigerde 

kardinaal G Danneels een vraag
gesprek toe te staan aan ,,WIJ", om
dat hij met zou willen meewerken aan 
politiek gekleurde tijdschriften Nu 
staat de kardinaal echter aangekon
digd op het IPOVO-programma voor 
de jeugd te Mechelen Ipovo is mets 
anders dan het „vormingscentrum" 
van de CVP Andere sprekers zijn 
o a Martens en Houthuys Of hoe 
konsekwent is Danneels? 

Dat de Mechelse vrije scholen aan 
dit CVP-imtiatief (met LVan den 
Brande als motor) hun aktieve mede
werking verlenen, stemt ook tot na
denken En WIJ die dachten dat het 
onderwijs zich buiten de partijpolitiek 
moest houden 

De VU heeft er belang bij om er
nstige druk uit te oefenen op zowel de 
schooldirekties als de kardinaal en 
hen dnngend te vragen hun mede
werking te staken Zoniet kan deze 
brutale en onwettige CVP-mdoktnna-
tieslag blijven voortduren 

M.A., O.L.V. -Waver 

„DE MORGEN" 
Wat zich de jongste tijd rond ,,De 

Morgen" afspeelt geeft te denken en 
dwingt ons als Vlaams-Nationalisten, 
tot een konkrete stellmgname We 
betreuren dat er ernstige moeilijkhe
den zijn met ,,De Morgen" Deze 
moeilijkheden reiken o i verder dan 
de financiële problemen Alle ,,be
dekkende" verklanngen ten spijt kun
nen we ons met van de indruk ont
doen dat er een ernstige vertrou-
wensknsis heerst tussen de redaktie 
van ,,De Morgen" m de persoon van 
Paul Goossens, en de SP Sommige 
artikels of kartoons in „De Morgen" 
vormen de spreekwoordelijke druppel 
die de emmer doet overlopen 

Wat we minder begrijpen is de uit
spraak van o a Louis Tobback dat, 
met premier Martens aan kop, men 
het verdwijnen van „De Morgen" 
nastreeft Zulke beweringen moet 
men met duidelijke bewijzen hard 
kunnen maken anders zijn ze waar
deloos 

En toch gaat de socialistische fami
lie naar de premier om hulp te vra
gen Eerst iemand tegen de schenen 
stampen en dan nalopen Dat komt 
eigenaardig over 

De taal van de cijfers is duidelijk 
,,De Morgen" ontving tot nu toe al 
heel wat ruime staatssteun = geld 
van de gemeenschap 

Wat ons wel verbaast is dat ,,De 
Morgen" met geen enkel woord rept 

over andere stromingen in Vlaande
ren die ook recht hebben op staat-
steun en tot nu toe mets ontvingen 
Daardoor hebben deze stromingen 
het uiterst moeilijk om hun stem te la
ten horen We bedoelen hier de 
Vlaams-nationale strekking We den
ken hier heel konkreet aan het week
blad „WIJ" 

Het Vlaams-nationalisme wordt be
wust door de kristelijke-demokra-
tische en liberale strekking in dit land 
in de kou gelaten en waar het maar 
kan monddood gemaakt 

't Wordt hoog tijd dat er werk wordt 
gemaakt van objektieve steun aan de 
pers waar alle stromingen gelijk én 
eerlijk behandeld worden zowel in de 
geschreven- als in de gesproken 
persmedia 

De Vlaams-nationale pers heeft 
evenveel recht op steun als ,,De 
Morgen" I 

De vu-afdelingen 
Maaseik, Neeroeteren 

en Opoeteren 

„DE MORGEN" 
Waar haalt L V (in „WIJ", 13 nov 

I I ) uit Ingelmunster zijn informatie, 
zodat hij dan voor de zoveelste keer 
een sprookje herhaalt, beweert dat 
,,De Standaard" indertijd ,,begiftigd" 
werd Met wét dan wel? 

In tegenstelling met ,,De Morgen" 
vroeg ,,De Standaard" mets en kreeg 
ook mets Eveneens in tegenstelling 
tot „De Morgen", heeft ,,De Stan
daard", ieder jaar opnieuw, alle over
heidssteun geweigerd 

J. Vancoppenolle, St.-Trulden 

LOMMEL 
Zondag 2 november was ik zoals 

zovele anderen aanwezig op het 
Duits Soldatenkerkhof te Lommei, 
waar naast tal van Duitse soldaten 
ook heel wat Vlaamse Oostfrontstrij-
ders rusten 

Vele Vlamingen komen er jaarlijks 
hun gesneuvelde of vermoorde ka
meraden gedenken 

Ondanks alle dreigementen van 
het AFF daagden er toch honderden 
moedige Vlamingen op Jong en oud, 
velen met een bloementuil, brachten 
ieder voor zich, ingetogen hulde aan 
het offer van een jong leven 

Niettegenstaande dót kon het AFF 
met nalaten tot op het kerkhof toe 
deze mensen te provoceren en te ter
roriseren met het gekende gevolg 
Bepaalde elementen hadden zich 
zelfs veriaagd tot het plegen van graf
schennis 

Wet me ontzettend onroerde was 
dat meisje dat tijdens het tumult, gek
nield voor een soldatengraf bleef ver
der zingen „Ik had een wapenbroe
der" 

Vlaanderen, er is nog hoop! Er is 
nog jeugd I 

Chris Van Kerltchoven, Westerio 

„ONS VIR J0U"(5) 
Zo'n 13 jaar geleden werd ik lid van 

de VU, omdat ik vond dat de VU de 
enige partij was die de programma

stenen had tot het bouwen van een 
nieuwe wereld 

De idee van een nieuwe wereld met 
respekt voor de mensenrechten, plu
ralistisch en verdraagzaam heeft mij 
als Vlaams-nationalist steeds aan
gesproken 

De beknotting van de individuele 
vrijheid, de minachting van een volk 
waar ook ter wereld, het misprijzen 
van een kuituur die met Westers is, 
een huidskleur die met de onze zijn 
met te rijmen met de hoekpijlers van 
de Vlaamse beweging en nog minder 
met het partijprogramma van de 
Volksunie en kan zeker met goed ge
praat worden door een taaiverwant
schap 

Apartheid is één van de zieke kie
zen in het rijke tandenpatnmomum 
van de Vlaamse Leeuw Het verolken 
in ,,WIJ" van een duidelijke ondub
belzinnige stellmgname tegen Apart
heid IS het trekken van die zieke tand, 
die in het begin misschien wel een 
tere wonde zal nalaten maar op den 
duur onze Leeuw zal toelaten fier te 
Brullen 

E. Vandenbussche, 
vu-schepen van Ontwikkeiingssa-

menwerking, 
Zedeigem 

„ONS VIR JOU" (6) 
De kern van het artikel „Ons vir 

JOU" heeft mij verbaasd De Volksu
nie IS tegen apartheid omdat de 
thuislanden te klem zijn 

De berekening bevat wel enkele ei
genaardigheden Zo blijkt uit het arti
kel zelf dat 15,6 + 2,9 % = 28,4 % 
der bevolking zou beschikken over 
86,3 % van het grondgebied Bij ver
gissing Cjworden dan dit 28,4 % her
leid tot 15,6 % Er wordt met gezegd 
dat de Kalahanwoestijn en de Namib-
woestijn in die 86,3 % liggen Verge
telheid? Of zou de vu-top zo graag in 
die woestijnen wonen? Of is de ras
senhaat bij die top zo groot dat zij 
vindt dat negers daar best mogen 
gaan creperen? 

Essentieel is echter dat uit het arti
kel duidelijk blijkt dat de VU zeer 
goed weet dat het principe van 
thuislanden en apartheid uiteindelijk 
mets anders is dan het streven naar 
zelfbestuur voor de verschillende vol
keren 

Hier aparte staatsstrukturen eisen 
voor Walen en Vlamingen, maar ze 
ginder met gunnen aan Sotho's, 
Xhosa's of Tswana's! Zij moeten vol
gens de VU in een unitaire staat le
ven Waarom? Haat de VU het 
zwarte ras zozeer dat zij aan neger
volkeren geen zelfbestuur gunt? 

Toch met echt om die valse redene
ring dat de oppervlakte van die staten 
te klem is? Dan eist men grotere le
vensruimte voor de thuislanden in 
plaats van hun afschaffing 

Als u bedenkingen hebt bij de toe
passing van het beleid (heb ik ook wel 
eens) eis dan een betere toepassing 
(doe Ik met omdat ik er te weinig van 
weet, en zelfs nog nooit geweest 
ben) Maar omwille van fouten in de 
uitvoenng van het pnncipe van zelf
bestuur dat zelfbestuur zelf verwer
pen, kan toch met 

(ingekort) 
K.V.D., Lint 

DE (ORANJE)DAS 
OMGEDAAN? 

Het „Departement Geschiedenis" 
van de KUL is met gewoon genadig te 
zijn voor het Vlaams-nationalisme 
Herhaaldelijk werd met modderklon-
ten gegooid naar de meest eerbied
waardige man, die ik in mijn leven 
mocht ontmoeten dominee Jan Derk 
Domela Nieuwenhuis Nygaard, 
grondlegger van het Vlaams akti-
visme in 1914 

in „Wi j" van 6 nov noemt Hugu-
ette De Bleecker „Oranjedassen 
1944-1961" door Marijke Van Hoo-
renbeeck een ,,nuttige handleiding", 
een „synthese" voor wie met ver
trouwd IS met de „roerige na
oorlogse geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging" 

Mijn naam en ook die van ,,Het 
Pennoen" worden vernoemd Mocht 
het enig belang hebben, dan denk ik 
te moeten afstand nemen van het 
mede-vaderschap van het historieke 

werk van mevrouw Van Hooren-
beekc 

In het raam van een lezersbnef zou 
het ons te ver leiden uit te weiden 
over de enkel reeds in de recensie 
voorhanden overdrijvingen en on
juistheden Hoe valt Joris van Seve-
ren (de latere) samen te rijmen met 
anti-belgiscime, evenals protestanten 
met,,Dietse heiligen"? 

De tijd van het „Jeugdverbond der 
Lage Landen" en van ,,Vive Ie Gu-
eux" was er een van een eerste 
opentrekken van gedachten Die la
tere vorm kregen in ,,Het Pennoen 
(zonder afgescheurd ADJV geen 
Pennoen) Dus toch een on
rechtstreeks merci! Een beetje geus, 
een beetje kritische zin kunnen geen 
kwaad i 

Jan Olsen, mede-oprichter „Jeugd-
verbond der Lage Landen" (1947) 

TONGEREN, TONGRES 
Op de gemeenteraadszitting te 

Tongeren van 21 oktober 11 hebben 
Eddy Box en zijn liberale fraktie zich 
weer van hun beste kant laten zien 

De Socialistische CSC had immers 
PS-voorzitter Spitaels uitgenodigd 
voor een voordracht, doch het sche-
penkollege verbood deze voordracht 
in het stadhuis uit schrik voor opstoot
jes en heibel „vanwege de extre
misten" 

De nationale regering was op dat 
ogenblik immers nog vallende over 
de ,,zaak Happart" en het schepen-
kollege had goed geraden dat in 
zulke kontekst een vlaamshater als 
Spitaels in Tongeren voor vele wel
denkende burgers met welkom was 

Eddy Box kon deze gedachten-
gang blijkbaar met volgen en vroeg 
zich af waarom Spitaels met in Ton
geren in het Frans mocht komen 
spreken 

Voor Eddy Bos en zijn liberalen kon 
dit echter geen probleem zijn 

HIJ betoogde immers dat Tongeren 
geen écht Vlaamse stad is, doch wel 
tweetalig en half-Waals 

Toegegeven, vele Tongenaren zijn 
tweetalig en franstalige toeristen en 
klanten zijn hier van harte welkom, 
evenals alle anderstaligen Het strekt 
ons zelfs tot eer dat wij als Tongena
ren vaak twee- of meertalig zijn en dat 
WIJ onze gastvrijheid hierdoor ver
ruimen 

Dit mag echter met gebeuren ten 
koste van onze eigen Vlaame iden
titeit 

Daarom moeten wij als Tongena
ren en als Vlamingen ons in ons ei
gen stadhuis nog met laten uitschel
den en ons nog minder de les laten 
spellen door een militante Vlaamsha
ter als Spitaels Dat hij m Luik met 
Happart gaat pronken, doch met in 
Tongeren I 

Als Eddy Box dat met aanvoelt, de 
Tongerse bevolking wel I 

Als hij „adviseur" is van P Dewael, 
de Vlaamse gemeenschapsminister 
van kuituur op die manier adviseert, 
zullen Vlaanderen en Tongeren met 
veel goeds van zijn kultuurminister 
moeten verwachten 

Als dit standpunt ook dat van zijn 
partij IS, zijn en blijven de liberalen de 
„Pest Voor Vlaanderen" 

IM.V., Tongeren 

ZCXKCBC}^ 

D 20j sociale assistente zoekt een 
betrekking in het Vlaams landsge
deelte of Brussel Voor mi zich wen
den tot Senator-Burgemeester Dr J 
Valkeniers, tel 02/569 16 04 

D Verzekeringsmaatschappij zoekt 
agenten, omgeving Gent, met bedien
denstatuut of op zelfstandige basis 

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

Nederlands 
kennen 

Het Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen (OW) 
diepte een zg. Vrije Tribune op 
die de onlangs benoemde ,,Voe-
rense informateur" Pierre van 
Outryve d'Ydewalle in augustus 
jl. schreef. In „La Libre Belgique" 
benadrul<te de ere-governeur dat 
iemand die niet bij machte is de 
taal van zijn gebied te spreken of 
de taal van een deel van zijn 
ingezetenen, nooit kandidaat kan 
zijn voor het burgemeestersambt. 

Zijn eventuele kandidatuur zou 
zelfs eenvoudigweg moeten opzij 
geschoven worden, omdat een 
burgemeester niet alleen de wet
ten, besluiten en dekreten moet 
uitvoeren, maar ook en vooral 
omdat een burgervader nu een
maal met zoveel mogelijk van zijn 
ingezetenen moet kunnen praten. 
Dit is een kwestie van gezond 
verstand, stelde ridder d'Ydewal
le. Ook verpulverde hij de tesis 
alsof de minister van binnenland
se zaken de door een meerder
heid van een gemeenteraad voor
gedragen kandidaat moet benoe
men tot burgemeester. 

Voor zover wij hem kennen is 
de ex-goeverneur van West-
Vlaanderen een eerbaar man die 
zijn woord houdt. Wij geloven bij
gevolg niet dat hij zijn inzichten 
van juni zou wijzigen omdat hij tot 
informateur werd benoemd. Bo
vendien moet hij zich, aldus Mar
tens, bij zijn besprekingen hou
den aan het huidig statuut van 
Voeren. 

Happart krijgt van de ridder 
weinig maneuvreerruimte. 

mt 
Akkoord 

met Wynen... 

„De tesis van dr. Wynen over 
de mogelijkheid om 10 miljard te 
besparen op de ziekenfondsen 
kan ik, namens de Volksunie, vol
ledig bijtreden", verklaarde ge
wezen VU-voorzitter Vic Anciaux 
maandag. 

Dit kan verbazing wekken om
dat het algemeen bekend is dat 
dr. Anciaux geen vriend van dr. 
Wynen is. Velen herinneren zich 
ongetwijfeld nog het open konflikt 
tussen beide geneesheren n.a.v. 
de staking van het artsensyndi-
kaat. ,,Mijn konflikt met Orde van 
Geneesheren ontstond en duurt 
nog altijd voort omwille van de 
vermenging, door zijn artsensyn-
dikaat, van medische etiek met 
materiële groepsbelangen. Inza
ke de funktie van de ziekenfond
sen heeft dr. Wynen echter ge
lijk", zegt Anciaux. 

,-i,«3 NUFS !̂* 
VU-burgemeester Antoine Denert 

D U trekt aan de alarmbel en 
waarschuwt voor een dijkramp. 
Wat Is de oorzaak van dit drei
gend gevaar? 

Onze Scheldedijken verkeren 
momenteel in een zeer slechte 
staat. Ook de kaaimuur te Rupel-
monde is er erg aan toe. Ze 
vertoont overal barsten en het 
wegdek verzakt. De jongste 10 
jaar werden er geen herstellings
werken of verstevigingswerken 
uitgevoerd. In tegenstelling tot 
andere gemeenten die in het 
Scheldebekken gelegen zijn. 

Daarbij komt dat wij hebben 
vastgesteld dat, sinds de inge
bruikname van de stormstuw op 
de Oosterschelde in Nederland, 
het waterpeil plots stijgt. Het kon-
kreetse voorbeeld daarvan kre
gen wij op 20 oktober jl.: toen 
steeg het water bijna 2 meter 
boven het verwachte peil. 

D Is de toestand echt zo ge
vaarlijk? 

De ongerustheid bij de plaatse
lijke bevolking die het „gedrag" 
van de Schelde goed kent, en die 
ook de toestand van de dijken 
kent, bewijst dat de toestand ge
vaarlijk is. 

D Welke konkrete maatrege
len nam U? 

Vooreerst werd de verantwoor
delijke overheid reeds herhaalde 
malen ingelicht. Nu trekken wij 
aan de alarmbel. Vooral via de 
pers. En krijgen wij vooral in het 
buitenland gehoor. 

Ter plaatse werd een alarmplan 
opgesteld, dat de veiligheid van 
de burgers in geval van een ramp 
moet beveiligen 

D Vindt U gehoor bij de hogere 
overheid? 

Minister divier antwoordde en
kel via „KRO-Bram^nt". In te
genstelling daarmee stellen my 
vast dat de minister Michel van 
Binnenlandse Zaken zqn kat)i-
netschef naar hier stuurde om 
zich persoonlijk van de situatie te 
vergewissen. 

Als gevolg daarvan kregen wij 
alle mogelijke toezeggingen van 
de Civiele Bescherming Liedeker
ke. 

D Wordt het geen lijd dat Krui-
beke met hoopvolie berichten 
het nieuws haalt? 

Er zijn in lOwlieke veel hoop
volle lyerichten en veel goed 
nieuws, echter enkel de negatie
ve zaken halen het nieuws. 

Zo hetd)en wij een prachtig pro-
jekt voor Spina-ljifkla-kinderen, 
welke in de uitzending van „Ter
loops" komt van zat^dag 13 de
cember. 

Vic Anciaux 

yUENSENiM 
""NIEUIIS 

Minister Dehaene doet er goed 
aan rekening te houden met het 
feit dat Wynen niet alleen staat 
met zijn kritiek op de geldverspil-
lende ziekenfondsen. Behalve de 
Volksunie treedt ook Agaiev dit 
standpunt bij. 

Niks dan ,,lachende" en „levreden"gezichten dinsdag op de perskon-
ferentie van de Vlaamse regering n.a.v. het nachtelijk uitgewerkt 
,,kompromis" over de financiering van gewesten en gemeenschap
pen. 

In werkelijkheid,,krijgt" de Vlaamse gemeenschap nog geen tiende 
van wat enkele weken geleden als minimum-bedrag was geëist door 
voorzitter Gaston Geens! Wat bij gewezen gemeenschapsminister 
Schiltz de terechte opmerking uitlokte dat Geens veeleer neergesla
gen „in de touwen ligt". (foto: studio Oann) 

...zegt Anciaux 
De VU wil het verder funktione-

ren van private en filosofisch ge
richte mutualiteiten aanvaarden, 
maar alleen voor zover hun rol 
een persoonlijk kontakt inhoudt 
met de verzekerden. De VU be
schouwt echter de werking van 
de mutualiteiten voor zuiver tech
nische en gedpersonaliseerde 
aangelegenheden als overbodig. 
Vermits deze werking ruim ge
subsidieerd wordt door de Rijks
dienst, betekent zij een zware en 
onaanvaardbare overbelasting 
i/an de gemeenschap. 

De VU gaat nog verder en ver
klaart dat in alle gevallen waar het 
systeem van de derde-betaler 
«ordt opgelegd of toegepast, een 
•ationalisatie dient ingesteld. Dit 
geldt niet alleen voor de fakluren 
/an de ziekenhuizen, maar ook 
voor deze van de apotekers. In al 
deze gevallen is de tussenscha
kel van de ziekenfondsen totaal 
zinloos en geldverspillend. De 
fakturatie dient rechtstreeks te 
geschieden aan de bevoegde ad
ministratie van het RIZIV. 

De besparing zou bijgevolg nog 
enkele miljarden meer kunnen 
bedragen dan de 10 miljard fr. 
waarover dr. Wynen spreekt. 

Slaafs 
Vorige week donderdag bracht 

koning Boudewijn I een bezoek 

aan de tentoonstelling ,,100 jaar 
ACV". Het staatshoofd woonde 
eveneens een vergadering bij van 
het ACV-bestuur. 

De prijs voor de grootste klown 
bij dit feestelijk gebeuren gaat 
ongetwijfeld naar scheidend 
ACV-voorzitter Jef Houthuys. 
Voor het oog van de BRT-jour-
naalkamera presteerde deze man 
het om in biezonder stuntelig 
Frans de koning een boek te 
overhandigen: „C'est pour tu, 
vous, pour voir a la maison, mon
sieur Ie Sire Ie roi..." (of iets wat 
daarop leek). 

Van een vakbondsleider mag 
verwacht dat hij zich niet meteen 
slaafs op de grond gaat leggen 
om de groten der aarde de hielen 
te likken. Het lijkt wel op de eerste 
onderhandelingen tussen katoe
narbeiders en -bazen, waarbij de 
eersten zich ook in gebrekkig 
Frans poogden verstaanbaar te 
maken. 

Met 
autobussen 

Vorige week woensdag trok de 
in het Waals-Brabantse verkozen 
VU-senator Toon van Overstrae-
ten andermaal naar Namen. Hij 
ging er nog maar eens op ludieke 
en vreedzame wijze protesteren 
tegen zijn onrechtmatige uitslui
ting uit de Waalse Gewestraad, 
precies een jaar geleden. 

In een kort berichtje had onze 
kollega aangekondigd naar Na

men te zullen gaan, „vergezeld 
van autobussen". Deze medede
ling bezorgde de BOB meteen 
kopzorgen en resulteerde in een 
verhoogde staat van paraathekl 
van de ordestrijdkrachten om en 
rond het Naamse Wapenplein. 
Groot was dan ook de verrassing 
toen Toon eüleen het plein kwam 
opgewandeld en aan de bijeenge-
stroomde journalisten speelgoed
autobusjes ronddeeMe. 

In een korte verklaring hekekJe 
tvo het dragen van „twee pet
jes": het lidmaatschap van het 
nationaal parlement én van de 
gewest-en/of gemeenschaps
raad. Tevens herhaakle hij de 
noodzaak van een splitsing van 
de provincie Brabant in een pro
vincie Vlaams- en een provirKie 
Waals-Brabant en een hoofdste
delijk gebied. Terzake zijn trou
wens verschillende wetsvoorstel
len hangende. 

Ondertussen bevindt het juri
disch dossier, dat Toon tengevol
ge van zijn uitsluiting heeft inge
spannen, zich ergens in de traag-
draaiende molen van het Hof van 
Kassatie. Desnoods geiat hij naar 
Straatsburg. 

In de zittingszaal van de Waal
se Gewestraad was er die woens
dagnamiddag weer grote heibel. 
De niet-gekwalificeerde meerder
heid van 52 (PRL + PSC) slaag
de er slechts mits proceduriële 
handigheidjes in om de oppositie 
van 51 gekozenen (PS + Ecolo) 
van zich af te houden. Zeker toen 
bleek dat er één „meerderheids-
lid" niet was komen opdagen. 

Een in deze vorm ont)estuur-
baar gewest. 

TvO was 
in Namen 
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CVP- en PW-politici, daarin vriendelijk bij-
gesprongen door nogal wat Vlaamse editorialisten, 
wringen zich in alle mogelijke bochten om het dins
dagochtend toereikte akkoord over de financiering 
van gewesten en gemeenschappen toch maar als 
een Vlaamse overwinning voor te stellen. 

In werkelijkheid lieten de Vlaamse meerder
heidspartijen zich paaien met een dode mus. 

D E franstaiigen laten daar
omtrent trouwens geen 
enkele twijfel bestaan. 

Een greep uit mkele frankofone 
reakt i^. Verder kommentaar Is 
overtxxllg. 

„Het meest In het oog sprin
gende in dit duister nachteiljlf ak-
i(oord is, dat Vlaanderen geen 
overdracht heeft gekregen van 
de geldmiddelen die nodig zijn 
om de prolilemen van het Unt-
tMrgs kolent)ekken het hoofd te 
tneden... Terzake blijven de Vla
mingen vragende partij. Dat is 
niet zonder t>elang voor het ver
volg der operaties: ais de kwestie 
van de erfenisrechten voor Brus
sel terug ter sprake komt, hebben 
de franstaiigen deze troefkaart in 
hun mouw." 

^'Echo de la Bourse) 
„Voor de regionalisatie van 

sommige instrumenten voor het 
wetenschappelijk onderzoek 
wordt een verdeelsleutel toege
past die voordeliger is voor Wal
lonië dan voor Vlaanderen." 

(La LIbre Belgique) 

„Niet alleen wordt er niets ver
anderd aan het door de wetten 
van 1980 ingestelde dotatie
systeem, maar daarenboven zul
len de dotaties niet gedesindek-
seerd worden." 

(Le Dnipeau 

„De franstaiigen komen als 
overwinnaars uit de onderhande
lingen." 

(Titel van „La Oemière Heure") 

„Door de nieuwe verdeelsleu
tel voor de Brusselse radio- en tv-
gelden zal de franstailge ge
meenschap alleen reeds in 1987 
ongeveer 195 miljoen winnen." 

(La Derntöre Heure) 

„Gaston Geens? Het is waar: 
hij blijft ver, maar dan ook héél 
ver van de honderd miljard die hij 
gevraagd heeft." 

(Lf> Soir) 

„Het dient erkend te worden 
dat, onder meer dank zij de vast-
beradentmid van vice-premier 
Gd, het akkoord over de hele lijn 
voordelig is voor de franstaii
gen." 

(La Oernlöre Heure) 

„De verdeling van het Brus
selse kijk- en luistergeld op basis 
van 20% voor de Vlaamse en 
78% voor de Franse Gemeen
schap, Is een sleutel die model 
zal staan voor de andere per
soonsgebonden materies." 

(Mededeling van de 

„Liefst zes procent van de Vlamingen is arm", verklaarde priester Karei Staes van „Welzijnszorg". In een 
open brief aan politici vraagt Welzijnszorg dat er meteen werk zou worden gemaakt van een vernieuwd be
leid om de toegenomen armoede in eigen iand te bestrijden. 
Zelfs indien de beleidsverantwoordelijken niet beroerd worden door deze harde realiteit, dan zouden zij 
toch moeten beseffen dat armen geen koopkracht tiezitten. En dit is dan weer nefast voor onze ekonomie... 

Stations 
In het station van Halle spreekt 

een komputergestuurde stem U 
toe bij het verlaten van de trein: 
„La SNCB vous souhaite bienve-
nue en Fiandre". De eentalig 
Franse bediende duwt U een een 
pamflet in de handen en eist luid
keels faciliteiten. Toekomst
muziek? 

Al zou het best wel eens kun
nen, vermits Halle in de nieuwe 
NMBS-struktuur tot het distrukt 
Brussel gaat behoren. Zaventem 
daarentegen blijft — gelukkig — 
in Vlaanderen en werd ingedeeld 
bij het distrikt Hasselt. Gelukkig, 
maar ook gevaarlijk. Verkeersmi
nister De Croo wil van Zaventem 
immers een tweetalig station in 
Vlaanderen maken. Tweetalig, 
wat in dit kikkerland gewoonlijk 

Werk aan de winkel 
D E gevolgen van de 

staatshervorming-Mar-
tens anno 1980 zijn van 

aard, de waakzaamheid van alle 
burgers blljvertd te mobilise
ren. Er moet nog menige grote 
strijd geleverd I 

Zo dient dringend een einde 
gesteld aan de prangende on
zekerheid waarin Voerense 
koelen verkeren. Hun eige
naars — of althans de Luiksge
zinden onder hen — zijn aan
gesloten bij de „Vereniging 
van fokkers en houders van 
rundvee der provincie Luik". 
De administratie van Land-
tHfuw, gesteld op bevattelijke 
statistieken onzindelijke subsi
dies, behandelt echter alle Voe
rense koelen als lopend op 
Limburgse grond en grazen op 
Limburgse welden. Wat In feit 
ook zo Is. Maar, zegt de Luikse 
SP-er Dehousse, dit Is een aan
slag op artikel 20 van de Grond
wet, dat voorziet In de vrijheid 
van vereniging. 

De zaak wordt nog Ingewik
kelder wanneer men beseft dat 
Voerense koelen, net zoals hun 
soortgenoten elders, de bruxel-
lose kunnen krijgen. Zodat zij, 

behalve hun zware uier, het 
hele gewicht van 107quater te 
torsen krijgen. 

Zo mogelijk nog erger Is het 
probleem van de muskusrat. Zij 
heeft de verwerpelijke ge
woonte, te hulzen In dijken van 
waterlopen zonder zich te be
kommeren omtrent de katego-
rie van deze laatsten. Voor zo
ver zij de oevers bewoont van 
ttevaarbare waterlopen van 
eerste kategorie, valt zij zonder 
twijfel onder de bevoegdheid 
van Landbouw, dus van de cen
trale regering. Wroet zij echter 
In de dijken van onbevaarbare 
waterlopen van eerste katego
rie, dan Is twijfel geboden. 
Voor zover zij plantaardig voed

sel tot zich neemt In de velden 
langs de oevers van onbevaar
bare waterlopen, ressorteert zij 
onder Landbouw. Indien haar 
gewroet beschadiging van de 
dijk tot gevolg heeft, vergrijpt 
ze zich aan een gewestelijke 
materie en behoort het de exe
cutieven maatregelen te tref
fen. Bvb. het uitzenden van 
muskusratverdelgers. De oplei
ding van deze jager Is echter 
een centrale bevoegdheid. 

Loop het mis met de officiële 
jacht, met de stroperij Is het he
laas nog erger. De jacht, en dus 
ook dejachtmisdrijven zijn een 
gewestelijke aangelegenheid. 
Met als dekretaal gevolg dat In 
Vlaanderen voor deze misdrij
ven de gewone verjaringster
mijn van het Wetboek van 
Strafvordering geldt en voor 
Wallonië de termijn van één 
jaar. Op het grondgebied van 
Brussel blijft de termijn van de 
vroegere nationale jachtwetge-
ving gelden. 

Nog niet geregeld is het 
jachtmisdrijf, waarbij de stro
per een schot lost vanuit het 
ene Gewest op een konijn In 
een ander Gewest. 

betekent: meertalig Vlaams per
soneel en eentalig frankofone 
stijf koppen? Of bent U nog nooit 
in bv. de Koninklijke Biblioteek 
geweest? 

Wie ooit klachten mocht heb
ben, zo wordt sussend gezegd, 
kan naar de Raad van State stap
pen. Na Happart zijn ze daar be
dreven in dit soort zaken. En 
weet elke burger welk gevolg aan 
deze uitspraken wordt gegeven. 

EnKS? 
Premier Martens gooit niet met 

centen... wanneer deze bestemd 
zijn voor de gewesten en ge
meenschappen tenminste. Dit 
blijkt ook uit de hiaten in de ra
mingen van de Vlaamse regering 
voor 1987. 

Zo is er het wetenschappelijk 
onderzoek waar Vlaanderen een 
beangstigende achterstand aan 
het oplopen is, er zijn de ontzet
tende behoeften aan vorming en 
opleiding die met het oog op de 
voortdurende krisis in de te
werkstelling moeten ingevuld 
worden en voorts zijn er nog de 
zorgen van de Kempense Steen
koolmijnen (KS). 

Het verlies van KS zal volgend 
jaar om en bij de 15 miljard fr. be
dragen. De veelbesproken erfe
nisrechten zullen hooguit 6 mil
jard fr. opleveren en van de te
rugbetaling van overheidsaande
len werd nog maar weinig gerea
liseerd. Wat dan? Geld voor 
rekonversie is er evenmin. 

Toch lezen we in de een door 
de Vlaamse Regering duur be
taalde advertentie dat zij ,,een 
krachtig rekonversiebeleid" 
voert. Papier is toch zo gewillig. 
Al zullen de duizenden bedreigde 
gezinnen uit Limburg ongetwij
feld een enigszins ander politiek 
besluit trekken... 

Karroussel 
De voor vorige week donder

dag geplande Voerense gemeen
teraadszitting werd ter elfder ure 
afgelast en zou vandaag, donder
dag, plaatsgrijpen. Reden van 
deze vertraging was openlijke on
enigheid in de partij „Retour è 
Liège" van José Happart. Eén 
van de schepenen. Jozef Pinc-
kaers, wou niet langer naar de 
pijpen van de afgezette burge
meester dansen. 

Zaterdag ging Pinckaers door 

de knieën. Vermoedelijk zal deze 
man afgedreigd zijn geworden 
door de Happart-militie. In het re
cente verleden gaven ook al 
schepen Norbert Lang en poten
tieel burgemeester Roger Wy-
nants toe aan de onmiskenbare 
chantage en doodsbedreiging 
van Happart. De terreur die deze 
rekel sinds jaren tegen de 
Vlaamse Voerenaars uitoefent, 
past hij nu ook toe op zijn franko
fone medestanders. 

Het scenario van vandaag laat 
zich raden: akteneming van het 
schorsingsbesluit van de goever-
neur, ontslag van de drie schepe
nen, herverkiezing van de drie 
schepenen (met Happart als 
eerste uit de bus) en eedafleg
ging. Hoelang zal deze karrous
sel nog draaien? Wanneer zal 
men eens eindelijk en definitief 
een einde maken aan deze on
verteerbare Belgische klucht? 

Onbekwaam 
Met onze eksuses voor de 

vrouwen, maar wat staatssekre-
taris Miet Smet de jongste tijd al
lemaal uitvoert is nou niet precies 
reklame voor dames in de po
litiek. 

Zaterdag poogde zij door het 
opzetten van een nationaal kollo-
quium rond Noordzeeproblemen 
het imago hoog te houden dat zij 
wel degelijk begaan is met de 
kwaliteit van het Noordzeewater. 
Uit goed ingelichte bron verne
men wij echter dat Miet Smet op 
die bijeenkomst een belachelijk 
figuur heeft geslagen. Het door 
haar met veel lawaai aangekon
digde verbod op het storten van 
titaandioxyde tegen 1 januari 
1990, is schijnheilig. Vermits de 
Europese kommissie eist dat te
gen 1 juli 1987 een lozingsverbod 
moet zijn uitgevaardigd 1 

Maandag kreeg diezelfde Smet 
op subtiele wijze onder haar voe
ten van de Europese kollega's 
milieu-ministers, omdat België 
nog steeds niet de befaamde 
Seveso-richtlijn heeft omgezet in 
een .. uitende wetgeving. En 
dinsdap blokletterde „Het Volk": 
,,Slechts zes Vlaamse inspec
teurs vcor controle van water
kwaliteit!" 

Wil mevrouw Smet het milieu 
een dienst bewijzen? Dan kan zij 
dit meteen, door dringend ont
slag te geven. 
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143ste Boek van het Rekenhof 

Slecht beheer van 
de staat aangeklaagd 

Het Rekenhof is belast met de kontrole van de uitgaven en de financiële ver
bintenissen van de Staat. Het Hof moet nagaan of de uitgaven overeenstem
men met de machtigingen die door de wetgevende kamers werden verleend ter 
gelegenheid van de Rijksmiddelen- en de Rijksuitgavenbegrotingen. In zijn 
143ste Boek klaagt het Rekenhof een hele reeks toestanden aan waarbij de re
gering blijk geeft van een ontoelaatbare onverschilligheid inzake de uitgaven. 
En dat op het ogenblik dat ze van de burgers een grote financiële inspanning 
vraagt! 

jEEDS in de inleiding stelt 
het Rekenhof dat het 
raadzaam is de gebrek

kige werking van de openbare 
diensten te belichten. 

„Deze vaststellingen sluiten 
aan op de praktijken die reeds bij 
andere gelegenheden, bij wije 
van synthetische informatie wer
den gesignaleerd en roepen vra
gen op omtrent de bekwaamheid 
van sommige administratieve 
diensten om hun taak naar beho
ren te vervullen." 

Doolhof 
Het hof stelt vast dat de jongste 

25 jaar niet minder dan 56.053 
normatieve teksten werden uitge
vaardigd (4.058 wetten en dekre
ten, 40.044 koninklijke besluiten 
en besluiten van de executieven 
en 11.951 ministeriële besluiten). 
Verder heeft deze inflatie aan 
wetten en besluiten geleid tot een 
doolhof. Zo moet men voor de so
ciale zekerheid wegwijs geraken 
in een labyrint van 3.000 wetten, 
besluiten en reglementen. De be
trokken diensten kunnen deze 
toestand niet langer aan en het 
gevolg hiervan is een voortdu
rende juridische onzekerheid. 

Rechtsonzekerheid 
Een belangrijke opmerking van 

het Hof behelst het uitblijven van 
uitvoeringsbesluiten van wetten. 
Hierdoor ontstaat een leemte die 
een vorm van rechtsonzekerheid 
als gevolg heeft. Naast het ont
breken van maatregelen ter uit
voering van dé wet, valt ook de 
gebrekkige toepassing op van 
bestaande bepalingen. 

Het Hof zegt letterlijk: „De toe
passing van rechtsregels is soms 
onaangepast, ontoereikend, laat
tijdig of onsamenhangend." 

Een echte aanklacht 
Het Rekenhof haalt verschil

lende bewijzen aan van fouten en 
ongeregeldheden inzake on
rechtmatige betalingen om te be
wijzen dat de administratieve 
diensten technisch niet in staat 
zijn hun taak naar behoren te ver
vullen. Op 1.673 van zijn brieven, 
geadresseerd aan de verschil
lende ministers, heeft het Reken
hof geen of een onvoldoende ant
woord gekregen binnen de 
gestelde termijn. Het Hof klaagt 
het overmatig gebruik aan van de 
onderaanneming voor admi
nistratieve taken door VZW's die 
in feite slechts weggemoffelde 
openbare diensten zijn die echter 
rijkelijk worden gesubsidieerd. 

Om zijn aanklachten te motive
ren haalt het Rekenhof verschil

lende voorbeelden van ernstige 
boekhoudkundige tekortkomin
gen aan. Zo werden de rekenin
gen van het Wegenfonds van 
1969 tot 1977 geweigerd omdat 
het geheel zo'n danige warboel 
was dat kontrole onmogelijk 
werd. 

Soortgelijke gebreken in de 
boekhoudkundige organisatie 
werden eveneens vastgesteld bij 
de Regie der Gebouwen. De 
laatste rekeningen die het hof 
heeft ontvangen gaan terug tot 
1978 en de dienst boekhouding is 
er tot nog toe niet in geslaagd la
tere rekeningen op te maken. 

Een ander voorbeeld van ern
stige tekortkoming op het gebied 
van de boekhouding is de Cen
trale Dienst voor Sociale en Kul-
turele Aktie, ten behoeve van de 
leden van de militaire gemeen
schap. 

Bij het begin van het jaar 1986 
was er een achterstand van 
200.000 dossiers inzake de tege
moetkoming van de Staat in het 
bestaansminimum. Die toestand 
is te wijten aan de interne admi
nistratieve kontrole, die niet al
leen traag en ontoereikend als 
gevolg van het gering aantal per
soneelsleden die ermee belast 
zijn, maar bovendien weinig effi
ciënt wegens de organisatie 
ervan. 

Verder is het onaanvaardbaar 
dat het ministerie van Ekonomi-
sche Zaken waar belangrijke 
steunverleningen en tegemoet

komingen aanleiding geven tot 
terugbetalingen, geen reken-
plichtige heeft aangewezen om 
de ontvangsten te innen, on
danks het sinds 1975 herhaald 
aandringen van het Hof. Die 
maatregel wordt nochtans bij KB 
voorgeschreven. 

Beheersgebreken 
Tijdens zijn kontroles ontmoet 

het Hof regelmatig ergerlijke ma
teriële vergissingen. Zo werd er 
op Openbare Werken een dub
bele betaling van een bedrag van 
18.099.211 fr. vastgesteld bij 
wijze van afschrijving van bij het 
Gemeentekrediet aangegane le
ningen. 

Bij het Wegenfonds werd een 
tenlastenneming van betalingen 
vastgesteld die de NMBS moest 
verrichten voor een bedrag van 
30 miljoen frank. In de Sociale 
Voorzorg, werd door het wegla
ten van een post in een door de 
RSZ-aangifteformulier, gedu
rende een jaar en negen maan
den niet overgegaan tot de inning 
van de bijzondere 1,6 % bijdrage 
op het vakantiegeld betaald door 
sommige instellingen, voor een 
bedrag van meer dan 100 miljoen 
frank. Bij Arbeid en Tewerkstel
ling werd een optelfout vast
gesteld van 2.217.056 frank, 
enz..enz... In de verschillende 
pensioendossiers werden voor 
de eerste vijf maanden van 1986 
niet minder dan 19 rekenfouten 
vastgesteld. 

I ^ ^ l ( ( j c ; c.aa/ ons geld wel als een zorgzame huisvader ? 

Permanente 
overtreding 

De wetgever heeft een reeks 
maatregelen voorzien die tot doel 
hebben de begrotingen en de re
keningen te kontroleren van som
mige instellingen van openbaar 
nut. Deze wet bepaalt dat de be
groting, zolang deze niet is goed
gekeurd, als bijvoegsel aan het 
ontwerp van begroting van het 
ministerie waarvan de orga
nismen afhangen, aan de Ka
mers moet worden medege
deeld. 

Deze wettelijke verplichting 
werd door geen enkele instelling 
voor het jaar 1985 nageleefd. 
Zelfs voor de periode van voor 
1985 werden de rekeningen van 
de volgende instellinen nog 
steeds niet aan het rekenhof 
voorgelegd: 

— het Nationaal Instituut voor 
Ziekte en Invaliditeitsverzeke
ring, voor het begrotingsjaar 
1984. 

— het Instituut voor Verbete
ring van de Arbeidsvoorwaarden, 
voor de begrotingsjaren 1982, 
1983 en 1984. 

— de rekeningen van de Rijks
dienst voor Werknemerspensi
oen, voor de begrotingsjaren 
1981, 1982, 1983 en 1984. 

— de rekeningen van de Rijks
dienst voor Jaariijkse Vakantie, 
voor het begrotingsjaar 1984. 

Gebrek aan 
personeel? 

Men kan moeilijk beweren dat 
de vastgestelde gebreken en te
kortkomingen te wijten zijn aan 
kwalitatieve of kwantitatieve te
korten inzake personeel. 

Uit de jaarlijkse statistieken 
van de personeelsbezetting in de 
ministeries kan men trouwens 
aantonen dat het personeels
bestand sinds 1960 spektakulair 
is gestegen en de vastgestelde 
personeelsformatie van 91.653 in 
1960 tot 135.527 in 1982 opliep, 
dus een aangreep van bijna 50 
%. 

Uit vergelijkbare faktoren blijkt 
dat het personeelsbestand van 
het onderwijs is gestegen met 
meer dan 24 % van 1974 tot 1982 
en dit van de parastatalen met 
bijna 11 %. 

Bovendien wordt de reglemen
taire begrenzing van het perso
neelsbestand van de ministeriële 
kabinetten in aanzienlijke mate 
overschreden zowel op natio
naal, gewestelijk als gemeen
schapsniveau. Enkel een verge
lijking tot 1982 is relevant omdat 
toen een aantal diensten overge
heveld werden naar de Gemeen
schappen en de Gewesten. Wan
neer men er zou van uitgaan dat 
de administratieve tekortkoming 
een gevolg zou zijn van een ge
brek aan stuwkracht of moeilijk
heden bij de konceptie komt men 
tot de verbazende vaststelling dat 
precies het aantal ambtenaren 
die voor konceptie en denkwerk 
instaan het sterkst is gestegen. In 
die omstandigheden kan men ze
ker niet beweren dat de wer
kingsmiddelen die aan de open
bare diensten werden aangereikt 
geen gelijke tred zouden hebben 
gehouden met de toenemende 
opdrachten. 

Het is moeilijk, zoniet onmoge
lijk de omvang van de veriiezen 
voor de staat te berekenen, die 
voortspruiten uit de gebrekkige 
administratie. Zeker is echter dat 
de verliezen tot verschillende mil
jarden oplopen, jaar na jaarl 

André Geens 

EINDE VAN... 
m Alle binnenlandse eko-

nomische instituten en werk
geversorganisaties hebben 
hun vooruitzichten bij elkaar 
gelegd voor '86 en '87. Over 
het algemeen wordt voorspeld 
dat de heropleving die zich in 
'86 voordoet, zich in '87 
slechts In beperkte mate zal 
doorzetten. De groei van het 
BNP, die in '86 op maksimaal 
2 % geraamd wordt, zal in '87 
opnieuw afzwakken van 1 tot 
1,5 %. Over enkele groothe
den zijn de vooruitzichten ge
lijklopen. 

¥^ ...DE TUNNEL? 
m Ten eerste gaat de posi-

"^m tie van de Belgische ekonomie 
^ op de eksportmarkten achter-
^ ^ uit. De eksportinkomsten wor-
y^^ den slechts op peil gehouden 
^^ als de internationale handel 
^^ heropleeft. Bijgevolg kan de 
^m Belgische handelsbalans een 
^ j positief saldo behouden on-
^^^ danks de strukturele achter-
1 ^ uitgang in de buitenlandse 
^mm markten. Ten tweede zal de 
^ ^ werkloosheid in '87 op haar 

huidige peil blijven. 

Tenslotte zijn alle Instanties 
het erover eens dat het over
heidstekort in '87 het rege-
ringsobjektief, nl. 8 % van het 
BNP, niet zal halen. 

INVESTERINGEN 
m De buitenlandse investe

ringen van de VS zullen in '87 
afnemen. Dit is het besluit van 
een rapport van het Ameri
kaanse ministerie van Handel. 
In Europa zullen de VS-
investeringen nog een be
scheiden groei van 1 % verto
nen, terwijl deze in '86 nog 
met 5 % toenamen. De achter
uitgang van de Amerikaanse 

« j investeringen is het meest 
Md duidelijk in Latijns-Amen'ka, 
i " " waar ze met 11 % achterult-
1 ^ gaan. De achteruitgang, die in 
^ het totaal 2 % bedraagt. Is 
U J vooral te wijten aan de ver-
sH^ minderde investeringen in de 
Ud oliesektor. 

S POLEN NA '81 
U J • De Poolse regering doet 
w ^ verwoede pogingen om haar 
^ ^ ekonomie terug op poten te 
^ * * zetten. De begroting werd na-
W^ genoeg in evenwicht gebracht 
^£ en de agrarische sektor krijgt 
^ 4 ffff" voorkeursbehandeling. 

1 ^ Toch moeten het IMF, waar-
l^m toe Polen toegetreden is, en 
y ^ de Wereldbank nog in grote 
^ g mate steun verlenen aan Po-
^ ^ len. De eksportinkomsten zijn 
^^ immers sterk gedaald na de 
1 ^ sankties van de Verenigde 
^mm Staten (-10 miljard) en de ge-
ys^ volgen van Tsjemobyl (- 2,5 
^ g miljard). 

LÏsJ Het prestigieuze maandblad 
ywl „Economist Intelligence Re-
^ port'' stelt dat de hoge buiten-
%-mm^ Igpfjgg schuld en het tekort 
W*̂  aan energie, produktiegoede-
Z^^ ren en arbeidskrachten (ja-
"iéid wel!) de ekonomische ontwik-
mm» keling van Polen belemmeren. 
J * ^ De opkomst van de vrije vak-
^ ̂ *^ bond Solidariteit heeft immers 
^*^ aangetoond dat de lage le-
^ » vensstandaard in Polen één 
ü | van de oorzaken van sociale 

onrust kan zijn. 

Toch vindt dit maandblad 
dat de goede prestaties van 
de landbouwsektor bemoedi
gend zijn. Ondanks de 
droogte is de Pools graan
oogst bijvoorbeeld niet ge
daald. 
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De Vlaamse Regering: 

„Sputterende motor van 
Vlaamse staatsvorming" 

Niet eens een aalmoes. Niet eens geloof, hoop en toekomst. Niets kon voorzit
ter Geens van de Vlaamse regering uit het financieringsbrandje slepen. Zijn re
gering noch de Vlaamse Raad kregen meer slagkracht. 

En ondertussen mag de CVP dan al beweren in de Europese wachtkamer te 
zitten, in eigen kontreien realiseert zij voorasinog niets van de principes van een 
eerlijk federalisme. Denken we slechts aan de afschaffing van het dubbel man
daat of aan het loskoppelen van de centrale en de Vlaamse regeringsvorming. 

INFIN, de Vlaamse Raad 
boert wel verder. Maande
lijks een paar dagen. Dank 

zij een agenda met voornamelijk 
vragen en interpellaties, die voor 
meer dan de helft de handteke
ning van een VU-raadslid dragen. 

Maar of al deze initiatieven 
veel aarde aan de dijk brengen, is 
een ander paar mouwen. De be
voegdheden liggen al te versnip
perd over centrale en Vlaamse 
beleidsinstanties. Bovenal echter 
is deze Vlaamse regering Geens-
II er op geen enkel terrein toe te 
bewegen, de motor te zijn van de 
Vlaamse staatsvorming. Een 
paar voorbeelden van de jongste 
zittingsdag maken een en ander 
duidelijk. 

Botsende intenties 
Beginnen we bij de interpellatie 

van André Geens over de vervui
ling van de Rijn, en meer in het 
bijzonder de toestand van onze 
rivieren. Voorzichtigheidshalve 
schreef onze senator een zelfde 
tussenkomst in op de agenda van 
de Hoge Vergadering. Bewust 
van het feit, hoe onduidelijk de 
bevoegdheidsverdeling wel is op 
dit terrein. 

Een zelfde ervaring liep hij op, 
met zijn betoog over de achter
stand van Vlaanderen inzake de 
kredieten uit het Europees So
ciaal Fonds. Gemeenschapsmi
nister Deprez van Eksterne Be
trekkingen mocht dan al uitge
breid en boordevol goede hoop 
antwoorden, om de zoveel zinnen 
diende hij zijn afhankelijkheid 
van een of andere centrale eksel-
lentie te bevestigen. Met deze 
waarheid konfronteerde André 
De Beul overigens Kultuurmi-
nister Dewael. Hoe mooi diens 
beleidsnota voor de kulturele 
sektor ook mag zijn, voor heel 
wat intenties moet hij eerst bij 
Martens, Gol en anderen gaan 
aankloppen. Neem bvb. de fis

kale stimuli voor de privee sektor 
om aldus bijkomende financie
ringsmiddelen te verwerven... 

vandaag kan de kulturele sektor 
niet eens terugvallen op een be
hoorlijke regeling voor de reeds 

bestaande vorm van ekstra-
financiering, de fiskale giften. Of 
neem die andere optie, naar 
meer duurzame tewerkstelling te 
streven. Prachtig als intentie, 
maar op het zelfde ogenblik 
bouwt de centrale regering zelfs 
de tijdelijke arbeidsvormen en -
mogelijkheden af. 

Advies-regering 
Er is dus zeker de onduidelijke 

bevoegdheidsafbakening, al te 
ingewikkeld en te vaag. Maar er 
is ook de manifeste onwel van de 
Vlaamse regering, het laken kor-

Trouw aan 
het gegeven woord 

De verloedering van ée poUimke kttttuar zet 
door. Hm misprijzen van de roering voor de 
pertementaire werking gaat van groot over groter 
naar grootstr De instellingen van de Vlaamse en de 
Franstalige Gemeenschap zakken verder weg in 
onbenulligheid en machtetoosheid. 

^EZE enkele zinnen k̂ o* 
men \M de mond van 
de jonge voorzitter van 

de kamerlraktle, Hygo Cove-
Hers. Op een ontmoetiiig met 
de pers maakte hlf het pro<Jea 
var» de jorjgste perikelen rond 
de financiering van gewesten 
en gemeenschappen. 

Reeds van 1980, ter» ttjde 
van' de bespreking van de 
staatshervorming, dateert ^e 
belofte dat de nstomo's - de 
zgn. lokaiiseerbare belastin
gen - stilaan in beJang zouden 
toenemen. De voor Vlaande
ren zo nadelige dotaties zou
den het geletdetljk aan moeten 
afleggen. 

,.Trouw aan het gegeven 
woord" mag dan al de titel zijn 
van een boek van de Eerste 
minister. Feit is, dat de dota
ties vandaag nog steeds het 
goede weer uitmaken. Met het 
gevolg dat een Vlaming het 
met zo'n 3.484 fr. minder moe
ten rooien voor de aangele

genheden die ^ewe^en en 
gerrteeoscMppen behande-
ten. 

Hu^ Cifvetims haalde scherp 
uit naar Maftem en zijn kotle-
ga's'. hun misprffmn voor tmt 
Parlement wmkt'd» verioed»-
ring van de poHtteke Haltuur 

verder in de hand. 

Zes jaar lang js aan oe Mar-
tefts-belofte niet geraakt- Cr 
moest een C VP-Kongres \n im 
verschiet l ^ e n ora ze pto^ 
akuut te steffen. Het Vte»n« 
teago vergde wat scherjsstel» 
Iln0. Enfeele CVP'ers warcten 
op pad ga^Murd, Hun op-
dracht: een hoge öorst zetten 
en veel Vî ind maker». 

Daar slaagden ie wonder-
w^ In. i^m eens hm ^^ofirf, 
t»öop en toekomst bdeden, 
kreeg het tmS^ „njet'* van 
<3oJ da bovenhand, öeens van 
de Vlaamse roering mocM 
nog een paar da@en en nach
ten «partyen. Maar hij diende 
met lege handen op te Kras-
seox (3een öljkoftwnde geld» 
middelen, öeen princIpJëfe 
doottiraaK. 

Voor dit „mafieyver" dien
de h<si begrotingsdebat met 
twee dagen verschoven te 
worden. Een debat dat toch 
over het belangrijKste beleids
stuk van de regering handelt. 

Stuk voor etuk elementen 
die de verloedering van onze 
politieke kultüur verder in de 
hand werken. Aldus Hugo Co-
veiters. Op noodlottige wijze 
worden rol en ftinktie in het 
Parlement verzwakt, ten bate 
van een Itaast pressidentleei 
beleid Zonder ïieiwelic deze 
koalüie overigerïs dood is. 

^jftuniiftymitwxj 

A. De Beul: „Hoe mooi de be
leidsnota van Dewael ook mag 
zijn, hij moet bij de centrale rege

ring aankloppen!" 

daat naar zich toe te halen. Zich 
op te dringen en aldus de motor 
te zijn van de Vlaamse staats
vorming. 

En dit uit zich op alle terreinen. 
Ook op deze die van levensbe
lang zijn voor de toekomst van 
Vlaanderen. Zoals bvb. het lot 
van de Kempense mijnen. 

,,Naar verluidt" werd onlangs 
door onder meer de KS zelf, de 
gewestelijke en nationale in
vesteringsmaatschappij. Ford 
Genk en Volvo Europa een stu-
diesindikaat opgericht. Dit sindi-
kaat moet komen tot een in
dustriële holding, om aldus rich
ting te geven aan de diversifikatie 
van de aktiviteiten van de Lim
burgse mijnen. Het centraal 
staatssekretariaat voor Energie 
zou hier ook bij betrokken zijn. 
Logische vraag dus van fraktie-
voorzitter Hugo Schiltz: is de 
Vlaamse regering bij de werk
zaamheden betrokken ? Ant
woord van voorzitter Geens: „De 
eventuele resultaten en voorstel
len zullen voor advies aan de 
Vlaamse regering voorgelegd 
worden." Je reinste prietpraat. 

De houding van Vlaanderens' 
premier op het Overlegkomltee 
naar aanleiding van de initiatie
ven van Coveliers en Suykerbuyk 
was geen eendagsvlieg. 

Het is de uiting van een per
manente onderdanigheid, ja 
slaafsheid ten opzichte van de 
centrale regering. Waar bij de 
regeringsvorming gesteld 
werd, dat de gelijke samenstel
ling van alle regeringen de di-
namlek zou ten goede komen, 
blijkt vandaag net het tegen
gestelde. De Vlaamse belelds-
Instelllngen boeren Inderdaad 
rustig verder... achteruit. 
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„Vandaag investeren voor morgen" 

Vlaamse uniefs voor 
miljarden bestolen 

Voor donderdagavond 27 november heeft de Vereniging van Vlaamse 
Professoren-Leuven (VVPL) een voorlichtingsvergadering gepland over de fi
nanciële achterstelling van het Vlaamse Universitair Ondenfi/ijs en het Weten
schappelijk Onderzoek. 

De organisatoren zeggen ,,het inrichten van deze vergadering als een 
Vlaamse plicht" te beschouwen. Dat op de bijeenkomst ook rektor Dillemans het 
woord voert wijst op de ernst waarmee de universitaire wereld de achterstelling 
wil aanpakken. Na de meer technische aspekten van het probleem is het vooral 
uitkijken naar de toespraak van prof. Dillemans, hij zal het hebben over,,richtin
gen van oplossingen voor de achterstelling"... 

DE Volksunie heeft sedert haar 
ontstaan met de regelmaat 
van een klok gehamerd op de 

financiële achterstelling van het uni
versitaire onderw/ijs in Vlaanderen. 
Dat was niet zo moeilijk: cijfers en fei
ten waren door iedereen gekend, 
men hoefde ze slechts te willen zien 
en begrijpen. 

VU-dossier 
Nog vóór de beroering in de 

Vlaamse universitaire wereld hoop 
oplaait heeft voorzitter Jaak Gabriels 
aan de pers het dossier „Universiteit 
en Wetenschap. Vandaag investeren 
voor morgen" voorgesteld. Hij werd 
daarin bijgestaan door de ondervoor
zitters Maton en Vandemeulebroucke 
en partijbestuurslid Chris Vanden-
broeke. 

Het dossier bevat een overzicht 
van het universitair onderwijs in 
Vlaanderen en Wallonië: evolutie van 
de studentenbevolking, de socio-
kulturele en ekonomische doelen, de 
universitaire groei en het weten
schappelijk onderzoek. In heel deze 
evolutie is de invloed van zowel het 
unitaire België als de staatshervor
ming merkbaar. Tevens wordt aan de 
hand van cijfers de Belgische verde
ling van de EG-gelden voor het we
tenschappelijk onderzoek aange
toond. (Zie kaderartikel). Het dossier 
wordt tenslotte afgerond met de door 
Sint Anna opgelegde besparingen. 

Oplossingen 
Na aangeduid en beschreven te 

hebben waar de belangrijkste pro
bleemgebieden van het universitair 
ondenwijs en het wetenschappelijk 
onderzoek verdoken zitten besluit het 
VU-dossier met het formuleren van 
bruil(bare en rechtvaardige oplossin
gen Het spreekt vanzelf dat het fede
raliseren van het ministerie van We
tenschapsbeleid vooraan staat, sa
men met het investeren in de toe
komst. 

Ook hier geldt het weten wat we 
wiHÈn en het nemen wat ons 
toelfomt! 

Federaliseren 
* De bevoegdheid inzake universi
tair ondera/ijs en wetenschappelijk 
onderzoek moet in handen komen 
van de Gemeenschappen. 

De huidige verdeling van de midde
len is in alle opzichten onaanvaard
baar. De cijfergegevens uit het VU-
dossier bewijzen dat de Vlaamse stu
denten, vorsers en instellingen jaar in 
jaar uit bestolen worden. De Volksu
nie eist een korrekte verdeling van de 
middelen op basis van de 60N/40F 
sleutel. 

Niet enkel om financiële redenen 
dient de bevoegdheids- en middelen
overdracht verwezenlijkt worden. De 
praktijk toont aan dat Vlaanderen en 
Wallonië er een verschillende visie op 
de universitaire onderzoel(swereld op 
nahouden. Of het nu gaat om het 
aspekt ontwikkelingssamenwerking 
(buitenlandse studenten), of om sa
menwerking, bezuiniging en rationali
satie, telkens wordt een andere aan
pak vooropgesteld en vaak wordt die 
voor de Franstaligen verzilverd in 
middelen. Voor de Volksunie geldt 

hhier één regel: eigen wensen, eigen 
centen. 

Taakbepaiing 
• Naast de federalisering moet prio
ritair aandacht besteed worden aan 
de vernieuwde en uitgebreide taakbe
paiing van de universitaire wereld. 

In dit verband ziet de Volksunie het 
derde cyclus- en tweede vormingson
derwijs als belangrijkste gegevens in 
een nieuwe maatschappelijke kon-
tektst. 

Voor Franstalig onderzoek: 

61,7 ¥o van 
EG'geld 

h het domein vm het wetmschappelijk is ook 
de Europese financiering vm meerzoeksprojek-
ten Bm onze universiteiten van betmg. in dat ver
band kwrni Europartementatié Jaak Vandemeule
broucke tot opmerkelijke bevindingen. 

D EZE taöel géêft de veï4Bi»ftg van de krêdSsien over de periode 
107S tot 1985 voordo seJttor van h ^ unsversitak weterï^happeiljic 
onderzoek 

EG-cijlers 

Vrije Urm. Brussel 
Katoliel» Urn, leüven 
Rlksunlv. Geftt 
Ufllv> Iftst A f t tw$^« 
löterarev, MlKrci»efektr<»(fka Centrum 
U«fv. Libre dé Bryxelies 
Univ. Catholique de Uuvasrt 
Ufttv. ds TEM U l k 
F»;utté$ Univ. RD> de ia PdK Hsmm 
Facöfté Polytechnjque de tois 
Fac Scfejicea Agronomtqüês, Gembioers 
Subtotal N 
Subtotaal F 
Ko*ki|»fe Métalre School 

Tota# 

43.124 
7?.4§7 
58.693 

2.729 
164.257 
183.719 
48,408 
14.532 
24.406 

203.769 
48S>1t90 

754,248 

5,7% 
1Ö,3 o* 
7,8% 
2,9% 
0,4% 

2U% 
24,3 % 
6,4% 
1,9% 
3,2% 
4,ö% 

27.0% 
e i ,7% 
11,3% 

Ooi( in de seiftör dmmmatto-
pfQ^l$n, waaiijij da overbrug 
9(f\8 t«ssèrt ondatxoekS' ert ont-
wfkieliTigslaKa vsft ener^eprojek-
tert wrdt baioêtes^d vindan we 
dft^llde scNetgstrokl^n verhoti-
dln§. Vöft M 75 f»ü|Bl(fêft gstóft m 
48 naaf f raostaltga insteirtgan of 
firma's dia z\th tet beide gemeen-
«chappen rechten, in cijfers geeft 
dil 374,8 ffltifoerj ol 32,2 % voor 
Vlaamse projekten an 675,1 mil

joen d ^;0 % viwr Waalse 
Hetóelfde bateld vinden wa b| 

tiet Europee kmtÜHmwkutiöig 
onderzoek waar de Fran^llge 
onderzoekaceriBa sedert 1984 
met 7? % van de kredieten aan de 
haal zljtt. 

Tenslotte kan me» îcJi afvra
gen welke ofïdeïzoeKprojekten de 
Kmmkitjks Mëmte Sstwot wit» 
voert om goed te zijn vool +• 
85 300 miljoen Bfr EG-steun. 

De Vlaamse jeugd mag geen slachtoffer worden van de Belgische 
„diefstal"... 

Uitbouw van het onderwijsaanbod 
in dit verband kan de afname van de 
demografisch bepaalde werkingsmid
delen kompenseren en dient in inter
universitaire samenwerking te wor
den gerealiseerd. 

Aangezien deze tweede scholing 
meestal resultaatgericht wordt geko
zen, dient aangestuurd te worden op 
een systeem waarbij de inbreng van 
de student (en diens werkgever) een 
belangrijk deel van de financienng 
uitmaakt. 

Ook de Open Universiteit speelt 
hiering een belangrijke rol. Tegen de 
achtergrond van de toename van 
vrije tijd en behoefte aan bijscholing 
biedt het aanbod van deeltijdse en 
volledige onderwijspaketten een aan
gewezen vormingsinstrument. Een 
intensieve samenwerking met Open 
Universiteit Nederland zal zowel een 
kostenbesparing als een geestelijke 
verruiming tot gevolg hebben. 

De Volksunie verzet zich tegen een 
te vroege specialisatie in het universi
tair onden/vijs. De vorming van gene
ralisten in de kandidaatsjaren is fun
damenteel. In sommige fakulteiten 
(ekonomie, rechten, toegepaste we
tenschappen) kan gezocht worden 
naar aanvullende specialisaties in sa
menwerking (ook financieel) met de 
toekomstige werkgevers. 

De toegang tot de universiteit moet 
in alle opzichten gevrijwaard blijven 
voor iedereen. Een nummerus clau-
sus is voor de Volksunie onaanvaard
baar. Wel is het gewenst een oriënte
rend nationaal eksamen op het einde 
van het sekundair onderwijs in te las
sen, zonder sankties evenwel. 

Dit zal niet alleen heel wat ontgoo
chelingen kunnen voorkomen, maar 
eveneens een verhelderend beeld 
schetsen van de variatie in kwaliteit 
van het sekundair onderwijs. 

Het voorzien van een (goedkoper) 
overgangsjaar voor leerlingen uit 
zwakke scholen en nchtingen waar
borgt de toekomstmogelijkheden van 
individuele studenten. 

Investeren 
• De universiteiten vormen de rug-
gegraat van het wetenschappelijk on
derzoek. 

Zij hebben de taak een vrij en fun
damenteel onderzoek te ontwikkelen. 
Kntena voor toekenning van onder-

zoekskredieten zijn de kwaliteit van 
de onderzoeksploegen en hun weten
schappelijk sukses, gekoppeld aan 
een globaal kriterium voor het poten
tieel Evaluatie dient te worden geba
seerd op informatie uit de wereld, niet 
op politiek arbitraire voorkeur. 

Het invoeren van fiskale impulsen 
dient binnen een gemeenschapsfi
nanciering verwezenlijkt te worden. 
Dus na overdracht van middelen en 
bevoegdheden. 

• De problematiek van het weten
schappelijk en onderwijzend perso
neel vergt bijzondere aandacht. Ge
zien het beperkt volume van de hui
dige aanwervingen zal het weten
schappelijke personeel in het ko
mend decennium snel verouderen. 
Dit moet worden tegengegaan door 
een verruiming van het aantal beur
zen voor jonge Vlaamse vorsers. Om 
de stagnatie in de aanwerving tegen 
te gaan dient er een buffer van aan
vullende tijdelijke betrekkingen te 
worden geschapen. 

Een versoepeling van het statuut 
dringt zich op om tijdelijke overstap
pen naar bedrijven of openbare 
dienste'n zonder statutaire problemen 
mogelijk te maken. 

De Volksunie verzet zich tegen ver
dere besparingen op de zeer krappe 
personeelsomkadering van universi
teiten en wetenschappelijk onder
zoek. Ze beschouwt deze sektor inte
gendeel als prioritair. 

De kwaliteit van de toekomst voor 
Vlaanderen hangt samen met de in-
vestenngen die vandaag in deze sek
tor worden gedaan. 

4,7 miljard 
frank diefstal 
De Vlaamse tnterunfversitaire 

Raad (VLtR) becijferde voor t» t 
begrotingsjaar 1984 een verde
ling van 48.7 N • 51,3 F. Met het 
aantai binnenlandse studenten 
ais verdeefsfeutet betetent dit 
een Vlaamse achtersteiling van 
2.818,2 miiipen fr. Op basis van 
de meest icorrekte sleutel (60-
40) bedroeg de benadiölng van 
Vlaanderen 4,7 miljard frank. 
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Wij tussen volkeren en staten/60 

Walen maken ons zwart 
in Italië en Korsika 

In het eerste oktobernummer van „Le peuple Val-
dótain", half-maandblad van de Union Valdótaine, 
de partij der bewuste Fransen in de tot Italië beho
rende Aoste-vallei, prijkte op de eerste bladzijde een 
artikel met foto over hun afvaardiging op het ,,10e 
fête du peuple fouronnais". 

ET is een gematigd, voor
zichtig artil<el maar van-
zelfsprel<end draagt liet 

de sporen van eenzijdige, 
Waalse inspiratie. 

Happart 
Zo is daar spral<e van Staten 

(Italië en België) ,,die het recht 
der minderheden met de voeten 
treden". De lezer verneemt dat 
,,de meerderheid der Voerbewo
ners franstalig is" en dat „de h. 
Happart schuldig is aan het niet 
spreken van het Nederlands". De 
schrijver vermeldt dat hij ,,op de 
grond van de zaal< niet wil in
gaan" (hoe jammer) maar dat 
hoe dan ook het feit daar is ,,dat 
een burgemeester door de meer
derheid der Idezers verkozen 
wordt" en ,,dat de centralistische 
staat" door hem af te zetten, 
..zodoende een volksrecht ge
schonden heeft". 

Het is niet alles. 

Vage verwijten 
Verleden zomer is Arritti. 

spreekbuis van de Korsikaanse 
nationalistische partij, zo vrij ge

weest, een foto van Europees 
volksvertegenwoordiger Willy 
Kuijpers en zelfs een interview 
met hem te publiceren. In dit bek
nopte interview staan geen zaken 
die flaminganten niet al lang we
ten en zeker niets wat Walen zeer 
kan doen; tenzij sommige waar
heden. 

Het is in elk geval in het ver
keerde keelgat geschoten van 
een zekere Guy Fontaine, Jour
naliste principal, producteur des 
Emissions Wallonnes. Deze heeft 
naar zijn pen gegrepen en aan 
Arritti een brief geschreven waa
ruit wij vertalen wat volgt. 

,,lk kan begrijpen dat U zich, in 
sommige opzichten, verwant 
voelt met de strijd van het 
Vlaamse volk. De uitlatingen van 
heer Kuijpers (1) laten slechts 
één zijde zien van België's poli
tieke waarheid. Om het drastisch 
samen te vatten: België is een 
land dat op kunstmatige wijze sa
mengesteld wordt door twee vol
keren: het Vlaamse en het 
Waalse. Sedert 1830 is hun ge
schiedenis een spel van over
heersing en macht. Op het ogen

blik van de ,,revolutie" hebben 
de Franstaligen overheerst. Nu 
zijn het de Vlamingen die, met als 
argumenten hun getalsmeerder
heid en het bodemrecht, op impe
rialistische wijze de raderen van 
de staat hanteren en aan de Wa
len slechts dat stukje federalisme 
gunnen waaraan zij zelf behoefte 
hadden: het kulturele regiona-
lisme. 

Ik ga hier niet punt voor punt 
de argumenten van uw 
gesprekspartner hernemen. Ik 
bezorg liever aan mijn vriend 
José Happart, Europees volks
vertegenwoordiger en Waals mili
tant, het interview in ,,Arritti". Als 
animator van de beweging ,,Wal
lonië, Europees gewest" zal 
deze. naar ik aanneem, met ge
noegen en beter dan ii< het zou 
kunnen, van de huidige politieke 
toestand in België een beeld op
hangen". 

Op z'n kop 
Men ziet het: vage verwijten, 

geen argumenten en verwijzing 
naar het Waalse Voeridool. In
middels staan de Vlamingen voor 
de zoveelste maal te kijk als im
perialisten. Kan iemand zo goed 
als de Walen de situatie op haar 
kop zetten? 

In ieder geval zijn zij er als de 
kippen bij om een goed figuur te 
slaan. Het feit dat zij zich via hun 
moedertaal gemakkelijker dan de 
Vlamingen tot het buitenland 
kunnen richten, speelt in hun 

Lees deze week in 
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VROUW IN OMAN 
Rila Traversier en Martm Eimer zijn uitzonderingen Ze 

mochten ali journalisten het Golf staatje Oman binnen Het 
sultanaat stapte m zestien jaar tijd van de middeleeuwen in de 

moderne tijden 

DE FLUWELEN STRELING 
Fluweelproducenten doen alle moeite om hun produkt weer 

modieus te maken In dit winterseizoen zijn ze daarin geslaagd 
Belgische ontwerpers werkten met fluweel 

VUURRODE LIPPEN 
Lippen a la Marilyn Monroe moeien weer Maar het is wel een 

hele techniek om zo'n kersenmond te tekenen 

VERBOUWD EN VERGROOT 
Mevrouw wilde een grote keuken, meneer een hobbyruimte en 

de kinderen een plek om te spelen dicht bij het huis Er zat 
maar één ding op verbouwen Hoe goed dat geslaagd is, 

tonen wij u 

SPECIALE EFFEKTEN 
Eenentwintig kursisten volgen m Antwerpen de nieuwe school 

voor film- en teatergrime en speciale effekten Tientallen 
anderen staan op de wachtlijst voor volgend jaar 

HOE SCHOON IS DE KEUKEN ? 
Een rapport over de hygiene van Elsense restaurants deed een 
tijdje geleden heel wat stof opwaaien De paniek bleek achteraf 

toch licht overdreven 

FOLLOW THAT JETSET 
Mensen die met hoeven te werken moeten zich toch ergens mee 
bezighouden Ze reizen de wereld lond volgens een mm of meer 
vast patroon Want er is een juiste plek voor iedere tijd van het 

jaar 

BORDEAUX IS BANG 
De Amerikanen blijken plots niet meei zo gek op Franse wijn, 
nu hun beurs door de daling van de dollarkoers is afgeslankt 

Het lijkt wel of Bordeaux daarvan geschrokken is 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 
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voordeel. Maar zij slagen er zelfs 
in, zij die van 1830 tot nu, vroeger 
in heel Vlaanderen, nu nog 
slechts rond Brussel, langs de 
taalgrens en in hun Duitse kolo
nie, nooit opgehouden hebben 
met sociale druk en met geweld 
te verfransen wie ze konden, nu 
te poseren als de verdrukten. 

En dit terwijl van 1830 tot nu 
geen enkel Waals dorp of ge
hucht vernederlandst werd en de 
flaminganten, laat staan de 
Vlaamse Belgen die samen met 

de Walen de Belgische macht uit
oefenen, daarvoor ook geen be
langstelling laten blijken. 

Is het, in deze omstandighe
den, goed te praten dat sommige 
flaminganten nog nooit een 
Frans, Engels, Duits, Spaans of 
Italiaans exemplaar van de door 
Ons Erfdeel uitgegeven brochure 
Nederlands aan een buiten
landse kennis ten geschenke 
hebben gegeven? 

Karel Jansegers 
(1) Nederlands in de Franse tekst. 

Doen wij onze reputatie eer aan? 

Dé Vlaamse 
polyglot gezocht 

Vlamingen hebben de reputatie gemakkelijk 
vreemde talen te spreken. Velen studeren meerdere 
talen op school of in hun vrije tijd, terwijl anderen be
roepshalve dagelijks met vreemde talen bezig zijn. 

Maar ook de doorsnee Vlaamse toerist staat in het 
buitenland bekend als iemand die zijn plan trekt. 

Wij gaan dus door als polyglotten van Europa. 
Maar is dat wel zo ? 

O M op deze vraag een ant
woord te krijgen heeft men 
de wedstrijd ,,De polyglot 

van Vlaanderen" uitgevonden. 

Levende talen 
Om te mogen meedingen naar wat 

men noemt ,,de Babelprijs" zijn er 4 
voorwaarden. 

1. In België wonen. 2. Het Neder
lands beheersen. 3. Verscheidene 
vreemde talen aktief kunnen spre
ken. Verhandelingen of andere schnf-
teljke eisen zijn er dus niet bij. 4. Zich 
kandidaat stellen vóór 22 december 
a.s bij het Provinciaal Centrum voor 
Moderne Talen, Elfde Liniestraat 24 
te 3500 Hasselt, t.a.v. dhr. E. Her
mans, voorzitter van de jury. 

Onder vreemde talen begrijpen de 
inrichters „alle levende officiële talen 
die schriftelijk zijn vastgelegd". Als 
we het goed voorhebben dus ook b.v. 
het Katalaans, het Fries of het Swa-
hili, maar geen Gotisch of Latijn. Over 

Esperanto zijn de inrichters het (nog) 
met eens... 

De jury zal bestaan uit taalkundi
gen van universiteiten en taalinstitu-
ten uit heel Vlaanderen. 

Veel én goed 
Per taal is er een beoordelingscijfer 

van 20 punten. Dit cijfer wordt toege
kend door een of meerdere specia
listen in de desbetreffende taal. Daar
bij komt een globale beoordeling op 
40 punten Het komt er dus op aan 
zoveel mogeijk en het best vreemde 
talen te spreken. Wie daar in slaagt 
maakt kans om de Babelprijs, waarde 
100.000 fr., weg te kapen. Tevens 
zijn er 5 aanmoedigingsprijzen van 
elk 10.000 fr. voorzien. 

De eerste proeven gaan door op 
vrijdag 23 januari '87 in de hoofdzetel 
van de ASLK te Brussel. Deze finan
ciële instellingen sponsort de 
wedstrijd. 

Op vrijdag 6 februari '87 wordt te 
Hasselt de uitslag bekend gemaakt. 
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Het Nederlands in Europa 

(G)Een van de negen? 
Bij elke uitbreiding van de Gemeenschap hoort 

men stemmen die protesteren tegen het toenemend 
aantal werktalen. Steeds zijn het de kleine(re) talen 
die op de helling gezet worden. 

Bovendien zijn de Nederlanders, nog meer dan de 
Vlamingen, eerder bekend voor hun neiging om met 
hun vreemde-talen-kennis te pronken dan voor hun 
vasthoudendheid aan de eigen taal. 

H ET zijn evetlzovele rede
nen geweest voor de 
Vereniging Algemeen 

Nederlands om een Nederlands 
Taalkongres te organiseren on
der het motto dat boven deze re
gels staat. 

Op 22 november kwamen een 
tweehonderdvijftig belangstellen
den van beiderlei kunne, de 
meesten uit de aktieve leeftijds
groepen, in de aula van de Uni
versitaire Fakulteiten Sint Aloy-
slus te Koekelberg naar dit 
kongres. 

Het departement Nederlandse 
Taalkunde van de UFSAL had in
derdaad, nu het Taalkongres aan 
zijn Vlaamse beurt toe was, voor
gesteld samen te werken. 

Hoe staan we 
er voor? 

Als eerste spreker stelde dr. Y. 
Peeters van meet af aan dat het 
gebruik der talen in het interna
tionale verkeer in feite de poli
tieke machtsverhoudingen weer
spiegelt die het wereldgebeuren 
bepalen. 

Hij vroeg in dit verband naar 
het recht van nagenoeg 20 mil
joen EG-burgers die een niet offi
cieel erkende taal spreken. Hij 
oordeelde dat de taaibehoeften 
binnen de EG verschillen naarge
lang het gaat om de Raad, de 
Kommissie, het Parlement of het 
Hof van Justitie. Hij stelde het 
probleem zonder een oplossing 
te bieden en besloot aldus: ,,Een 
taalpolitiek voor de EG iieeft 
steeds minder te maken met taal 
of met politiek, maar hoe langer 
hoe meer met logistiek". 

Wat ons inziens dan toch niet 
klopt met de aanvang van zijn 
betoog. 

De h. l^. Vleminckx, hoofd van 
de afdeling Nederlandse verta
ling bij de Kommissie van de EG, 
was wel goed geplaatst om een 
boekje open te doen over de 
praktijk. Zoals andere sprekers 
na hem beklemtoonde hij het ver
schil tussen EG en andere inter
nationale fora (NAVO, UNO, 
e.a...). De teksten die de EG uit
brengt gaan alle EG-burgers 
rechtstreeks aan, niet alleen offi
ciële diensten. 

In het schriftelijk verkeer 
schijnt het Nederlands op gelijke 
voet met andere talen behandeld 
te worden. 

Bij mondelinge besprekingen 
ontstaat een feitelijke rangorde, 
vanuit de praktijk aanvaardbaar. 
De hoofdambtenaren spreken 
met elkaar Frans en/of Engels. 

Spreker betreurde een zekere 
laksheid vanwege sommige poli-

tiekers, deskundigen en ambte
naren. Hij zag vooral gevaren in 

1. de overheersing van de 
westerse wereld door Anglo-
Amerikaanse levensvormen en 
door de op ons aanstormen
de informatiemaatschappij die 
het ,,Amerikaan" als basistaai 
neemt. 

2. het recente ontstaan van 
een Vlaamse variant van het Ne
derlands (op de as Antwerpen-
Brussel). Als deze trend zich 
doorzet kunnen de Vlamingen 
hun erkennin door Europa verge
ten. Toch zijn noordelijke onver
schilligheid en zuidelijke ver
keerd opgevatte eigenwaarde in 
die richting aan het duwen. 

De h. N.MuyIle, Raadadviseur 
bij de Gemeenschappelijke Tol
ken- en Konferentiedienst van de 
EG-Kommissie, praatte uit de tol-
kenbiecht. 

Niet alle veraderingen kunnen 
vanuit alle naar alle talen toe ver
tolkt worden. De stelregel luidt 
dat elke spreker in zijn eigen taal 
moet kunnen spreken, niet nood
zakelijk ook luisteren. Er bestaat 
af en toe een relais-stelsel: een 
Vlaming vertaalt het Grieks via 
een Franse kollea. Dit zorgt soms 
voor vertraging of vergissing. 

Deze spreker vond dat het 
heersende talenregime op de 
werkelijke behoeften afgestemd 
is, dat er geen reden bestaat om 
als Nederlandstalige aan minder-
of meerderwaardigheid te lijden 
en dat onze taal niet méér be
dreigd wordt dan het Deens of 
het Italiaans. 

Curiosum 
De heer O.de Wandel, alge

meen sekretaris van de Neder
landse Taalunie, was een 
volstrekt tegenovergestelde me
ning toegedaan. Volgens hem is 
het Nederlands in de EG een 
taalkundig curiosum aan het 
worden. 

Hij staafde deze mening door 
de volgende argumenten: 

— Van sprekers van kleine ta
len wordt steevast verwacht dat 
ze hun eigen taal niet gebruiken 
ten voordele van een grote. 

— De jonste richtlijn streeft er 
naar, iedereen wel in zijn eigen 
taal te laten spreken maar vrede 
te doen nemen met vertolking in 
een paar grote talen. 

— De feitelijke omgangstaal in 
de administratie is Frans, dan En
gels en verder nog wat Duits. 

— Het rapport Nyborg (1982) 
over het EG-taalgebruik, dat de 
toestand der kleine talen bevredi
gend noemt, bindt alleen het par
lement, niet Kommissie noch 
Raad. 

Welke bezwaren worden tegen 
de veeltaligheid aangevoerd? In 
feite twee: het is te duur en het is 
zo omslachtig dat het de besluit
vorming vertraagt. 

Het antwoord: de faalkosten 
belopen 2 % van het EG-budget; 
die zijn dus te verwaarlozen. Wat 
de besluitvorming betreft, deze 
wordt niet door vertalingen maar 
door groepsegoïstische weer
stand van de staten vertraagd. 

De Taalunie heeft zelf een ver
slag uitgebracht over het Neder
lands in de EG. Tussen het dozijn 
reakties die dit uitgelokt heeft 
stippen we er een vrij positieve 
aan van EG-Kommissaris de 
Clercq, een onbestaande van zijn 
Nederlandse kollega Andries en 
een negatieve van de voorzitter, 
de Fransman Delors. 

De regel van de gelijkwaardig
heid der talen binnen de EG kan 
slechts bij eenparigheid gewij
zigd worden. Er is echter sprake 

Studie bIJ de vleet 
O p 21 november had In het EG-parlement te Brussel een 

bijeenkomst plaats waarop de positie van het Nederlands In 
de Europese Instellingen besproken werd. De studiedag 

werd bijgewoond door de twee VU-Europarlementsleden Vande-
meulebroucke en Kuijpers. Zij vertolkten er het standpunt dat een 
onderscheid dient te worden gemaakt tussen het Euro-parlement 
en de EG-Instelllngen. De toestand In het parlement noemden zIJ 
bevredigend, er Is een vlotte vertaling In alle negen officiële talen; 
deze moet gehandhaafd blijven. In de Kommissies en de Raad 
liggen de zaken anders, daar worden In de praktlfk slechts Frans 
en Engels (en soms ook Duits) gebruikt. Voor onze vertegenwoor
digers geldt het princlep dat alle talen gelijkwaardig zijn en aldus 
dienen behandeld. In sommige gevallen kan er, In te kleine 
werkgroepen, afgeweken worden van deze stelling. Zo Is het 
Inderdaad onzinnig dat er soms meer tolken zijn dan vergaderende 
leden I 

Tot slot wezen onze vertegenwoordigers er op dat alle publlka-
tles naar de Inwoners van de Gemeenschap In de taal van de 
bewoners moeten blijven gesteld en dat steeds meer en meer 
gebruik moet gemaakt worden van de zogenaamde minderheid
stalen van Europese volkeren. 

Europa moet eerbied blijven opbrengen ook voor de,,kleine" talen.. 

van, deze regel te vervangen 
door die van de meerderheid. 
Dan zou het gevaar akuut kun
nen worden. 

Hoe moet het 
verder gaan? 

Het zal geen lezer verwonde
ren dat de Nederlandse onder
voorzitter van het Europese par
lement Norel weinig oog toonde 
voor gevaren die het Neder
landse in de EG bedreigen en 
een aantal (drog)redenen aan
voerde die het gebruik van een 
andere dan de moedertaal 
moesten goedpraten. Hij dacht 
toch dat het bestaande talenstel
sel nog voor lange tijd ongewij
zigd zou blijven en dat dit maar 
best was ook. 

In de plaats van de verhin
derde P. f^arck kwam mevr. de 
Backer-Van Ocken, Vlaams Eu
roparlementslid, haar visie op de 
zaak brengen. 

Zij stelde vooraf duidelijk dat 
de veeitaligheid van een veelta
lige organisatie een zaak Is van 
demokratie. Die mag iets kosten; 
en 2 % is niet teveel. Ook zij 
wees op het probleem van de 
niet-officiële talen. Zij erkende 
dat in sommige omstandigheden, 
bv. bij verplaatsingen naar an
dere werelddelen niet steeds een 
0 x 9 vertolking en vertaling kan 
spelen. En in het kommissiesta
dium wordt ook al wel eens een 
taal overgeslagen. 

Alles samen genomen achtte 
zij het Nederlands binnen de EG 
toch niet gediskrimineerd. 

De vraag, of geen oplossing 
kan gezocht worden via een ver
plichte talenkennis van de Euro
pese parlementsleden, beant
woordde zij negatief. 

Dr. J. de Rooij, van het Amster

damse Meertens-lnstituut, onder
hield het kongres geestig en des
kundig over de spelling als taai-
politiek probleem. Volgens hem 
heeft dit met het prestige van het 
Nederlands in EG-verband niets 
te maken. Deze opvatting werd 
niet gedeeld door vele kongres-
gangers. Zeker ook niet door-
dr. F. Debrabandere, V.A.N.-
voorzitter, die, vooraleer de kon-
gresresoluties voor te lezen, aan
dacht vroeg voor de volgende 
klemtonen: 
— Omdat Frans en Engels toch 
bovendrijven bij het nemen van 
beslissingen zijn experimenten 
met plantalen als bv. Esperanto 
ernstig op te nemen. 
—- De kosten van veeltaligheid 
liggen zeker niet te hoog. 
— Het verband met de Vlaamse 
beweging is onkx>chenbaar: de 
zelfbewuste pronkt niet met an
dermans taal, hij spreekt zijn 
eigene. 
— De ontwikkeling van een 
Vlaamse taal mag niet doorgaan. 
Broodnodig is taaleenheid en een 
eenvormige spelling (zonder keu
zemogelijkheid). De huidige spel
lingtoestand stoot buitenlanders 
af. 

Tijd om de resoluties te bespre
ken of te amenderen was er niet 
meer. Hoofdzaak is dat iedereen 
voor zijn vermoedelijk vooraf 
vaststaande mening een paar ar
gumenten gevonden heeft en 
misschien een paar tegenwerpin
gen gehoord zonder pasklaar 
antwoord. 

En wie weet — de wonderen 
zijn de wereld niet uit — heeft 
hier en daar een Noordnederlan
der wat beter begrepen waarom 
zijn taaibroeders uit het Zuiden 
zoveel wantrouwiger tegen dat in
ternationale EG-gezelschap aan
kijken. 

Karel Jansegers 
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Bangkok ligt op zes 
vlieguren van 

Tokyo. 

Behoorlijk 
wat Japanners, 

evenals 
Westerlingen die 

voor 
handelsmissies op 
het eiland van de 

„rijende zon" 
vertoefden, hebben 

het op het land 
„van de glimlach" 

begrepen. 

Volkomen terecht, 
bij nader toezien. 

Bangkok 
Om verliefd op te worden... en te blijven 

^E spreekwoordelijke heet-
natte handdoek slaat in je 
nek wanneer je het koele 

vliegtuig verlaat en aanschuift 
voor de Thaise grenskontrole. 
Het kontrast met Narita-AIrport is 
immens: helemaal niet chiru-
gisch „clean", minder efficiënt, 
misschien zelfs minder veilig. Al
les verloopt er trager, gemoedelij
ker, gezelliger. 

Je voelt je meteen welkom en 
getx>rgen. 

Permanente kermis 
Een overjaars taxi-busje geeft 

me een lift, maar valt na enkele 
minuten stil op de snelweg naar 
de hoofdstad. Geen nood, want 
de eerstvolgende wagen wordt 
tegengehouden en brengt je, met 
halfopen koffer, naar Silom Road. 
Daar zijn de meeste luxe-hotels 
gesitueerd. 

Onderweg verneem je vlug 
waarvoor mannelijke Westerlin
gen naar Bangkok reizen, want 
onmiddellijk wordt voorgesteld 
om naar een massage-huis te 
rijden. „Verycheap", glundert de 
chauffeur. Die verwonderd kijkt 
wanneer ik toch maar voor mijn 
gereserveerde hotelkamer kies. 

„Narai" is één van die schitte
rende hotels. Veertien hoog, een 
architekturaai knap gebouwde ci-
lindervormige inkomhal, krachti
ge luchtkoeling, veel txxles, zeer 
verzorgde kamers met televisie, 
ijskast en telefoon. En boordevol 
stilte. Een rustgevende oaze in 
vergelijking met wat zich buiten 
de muren afspeelt. 

Bangkok huisvest zes miljoen 
mensen (d.i. zoveel als er Vlamin
gen zijn!), leeft 24 uur op 24, 
barst en stikt van het verkeer. 
Metro-verbindingen zijn er im

mers niet, waardoor alles boven
gronds moet bewegen: Japanse 
auto's, gammele en overvolle au
tobussen, driewielige tuk-tuk's, 
enkele fietsers, ontelbare voet
gangers. Op straat is overigens 
altijd wel iets te beleven. Ver
koopstalletjes, loterij-venters, 
marktjes en barbecue-vuurtjes 
kreëren een sfeer van permanen
te kermis. 

Uit Japan is mij de geur van 
wierook bijgebleven. In Bangkok 
daarentegen hangt een nadruk
kelijke geur van bak- en frituurvet, 
die door de verzengende hitte 
omgekeerd op je maag werkt. Op 
het middaguur loopt het zweet in 
straaltjes langs je km. November 
tot maart is niettemin de ideale 
periode. Want in de zomer komt 
bovenop die warmte ook nog de 
regen, waardoor de lucht onge
zond vochtig wordt. 

Stad zakt weg 
De Maenam Chao Phraya-rmer 

(„de moeder der wateren") is de 
slagader van deze stad. Honder
den „klongs" (kanaaltjes) werden 
de voorbije jaren dichtgegooid en 
vele houten huizen zijn verdwe
nen. Daardoor bestaat het gevaar 
dat, indien er geen diepgaande 
maatregelen worden genomen, 
Bangkok langzaam in het slijk zal 
wegzakken. 

Lawaaierige ,,Express"-boot-
jes brengen je voor 8 fr. zowat 
overal, of toch minstens naar de 
fascinerende tempel-trekpleis
ters: het ongeëvenaarde Groot 
Paleis met het Wat Pra Keo-kom-
pleks , het nationaal museum en 
de Wat Arun die op bijna alle 
zichtkaartjes prijkt. 

Het water heeft een bruinige 
kleur, maar dit belet het plaatselij

ke jonge volkje geenszins uren
lang te plonzen in de rivier, terwijl 
enkele meters verder een vlooiige 
hond zijn zeldzame wasbeurt 
krijgt. In de wirwar van kanaaltjes, 
die uitmonden in de Chao 
Phraya, wordt elke ochtend de 
befaamde „vlottende markt" ge
houden : een kleurrijk, bezig spel 
van ruilhandel en afbieden. De 
bewoners van de groene linker
oever komen er hun fruit en 
groenten verkopen aan de stede
lingen van de rechteroever. Voor 
een prikje. 

Thailand is een land waar je je 
als Europeaan, Amerikaan of Ja
panner rijk voelt. Je vindt er welis
waar geen schrijnende armoede 
— zoals in Pakistan of India — 
maar toch verdienen de Thai 
stukken minder dan wij. Een be
diende bij de nationale luchtvaar-
maatschappij vertelde mij dat hij 
18.000 fr. per maand krijgt. De 
levensduurte staat daarmee in 
verhouding. 

Een postkaartje krijg je voor 3 

De koninklijke kapel van het Groot Paleis. 

fr., lekker en uitgebreid lunchen 
doe je voor 150 f r., een tuktuk-taxi 
die je naar de andere kant van de 
stad voert betaal je 30 fr. en een 
overnachting met ontbijt in een 
sjiek hotel kost zelden meer dan 
2.000 fr. 

Kleding Is heel erg betaalbaar: 
m 24 uur tijd maakt een meester
kleermaker je een uniek zijden 
kostuum op maat voor amper 
1.800 fr. Het verhaal dat ,,ken
ners" jaarlijks met lege valiezen 
naar Thailand reizen, deze daar 
vol kledingstukken proppen, om 
ze naderhand in Vlaanderen te
gen knappe prijzen te verkopen, 
is juist. 

Bovendien vind je langs de 
straten en op de pleinen tientallen 
verkoopstandjes waar je perfekte 
imitatie-uitvoeringen vindt van de 
dure (snobistische) merken: La-
coste, Benelton, Yves Saint Lau
rent, Pierre Cardin, Adidas, Spee-
do en noem maar op. T-shirtjes, 
die je in Vlaanderen makkelijk 
2.000 fr. betaalt, slingeren ze in 
Bangkok naar je hoofd voor nog 
geen 100 fr. Hetzelfde geldt voor 
veel technologische gadgets. 
Ivoor en juwelen zijn relatief niet 
duur, en verrukkelijk mooi. 

Lieve mensen 
Het klinkt als een cliché, en 

toch is het zonder meer de waar
heid : de Thai zijn een vriendelijk 

Lacoste-truitjes betaal je hooguit 100 fr. in de straten van Bangkok 

volk. Charmant, behulpzaam en 
gastvrij. Opvallend is dat zij zich 
nooit zichtbaar opwinden of boze 
kreten slaken. In schril kontrast 
met nogal wat arrogante en lom
pe toeristen. 

Zo is het niet vreemd dat je op 
straat wordt aangesproken. Als 
Westerling (met een slecht gewe
ten ?) heb je direkt de neiging om 
op je hoede te zijn voor wat deze 
man je zal pogen af te pingelen. 
Tot blijkt dat men gewoon een 
praatje met jou wil voeren: waar 
je vandaan komt, wat je mooi 
vindt, hoe koud het nu wel in 
Europa is, wanneer je terug
keert... Ook 's avonds en 's 
nachts krijg je niet dat benauwen
de gevoel, dat je in onze miljoe
nensteden steevast overvalt. 

De kommunikatie verloopt vlot. 
Thallanders maken tijd en spre
ken doorgaans een mondje En
gels. De invloed van de Ameri
kaanse soldaten — die in de zes
tiger jaren hun bloed (en eer ?) 
gaven in het naburige Vietnam en 
kwamen uitrusten in Bangkok — 
werpt aldus zijn late vruchten af. 
De laatste Amerikaanse basis 
werd enkele jaren geleden geslo
ten en ,,verlegd" naar het land 
van Marcos en Aquino. Een ge
durfde beslissing, waar vooral de 
studenten fier op zijn. ,,Wij zijn 
verbonden met de VSA maar blij
ven vrij en onszelf", verkondigen 
ZIJ fier. 

Thailand ligt nochtans in een 
kruitvat, omgeven door landen en 
regimes die weten wat oorlog en 
volkerenmoord betekenen: Kam-
bodja, Vietnam, Laos, Birma, Ma
leisië. 

Het Boeddhisme, de staats
godsdienst, heeft de Thaise kui
tuur en mens doordrongen. Dit 
blijkt o.m. uit de meer dan 27.000 
kloosters die overal in het land 
geplant staan, samen met een 
veelvoud van Boeddha-beelden 
en in oranje-stoffen gewikkelde 
monniken. De meeste Thai zijn 
oprecht religieus. Zelfs jonge in-
tellektuelen zullen geen tempel 
voorbij gaan zonder eventjes de
voot te groeten. In die gebeds
plaatsen druipt de kunst van de 
muren en is kwistig met (blad-
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Jonge monnik. Hem aanraken 
is taboe. 

)goud gewerkt. Een blij, kleurrijk 
geloof, zonder norskijkende of 
straffende goden. 

Thailand is een heerlijk land, 
een aanbeveler voor elkeen die 
van reizen houdt. Ga er heen en 
je wordt ongetwijfeld verliefd op 
dit land en zijn bewoners. 

Het is echter doodjammer dat 
de hoofdstad van dit paradijselijk 
land steeds meer de negatieve 
appreciatie van „bordeel van het 
westen" krijgt. 

Kinderprostitutie 
Massage is inderdaad een 

oude handvaardigheid, leder 
dorp kent wel een paar mensen 
die iemand met massage van zijn 
kwalen af kan helpen. Veel Thai 
gaan na hun werk naar zo'n mas-
sagehuis, zonder dat daarbij sen
suele gedachten opborrelen. De 
massagesalons-met-seks, die nu 
zo berucht zijn, ontstonden pas 
tijdens de Viëtnamoorlog en zijn 
gesitueerd op New Road of in de 
Pat Phong-wijk, 

Vooral in deze laatste site, niet 
groter dan twee straatjes, staan 
de seksholen dicht tegen elkaar 
geplakt. Overdag is het er rustig, 
maar eenmaal de duisternis valt, 
krioelt het er van niet-Thailandse 
mannen. Uitgeweken Chinezen 
opereren er als gehaaide make
laars, die je voor ,,a good price" 
binnenlokken. 

Op het gevaar af te zullen wor
den afgeschilderd als een hypo-
kriete puritein, meen ik dat detail
beschrijvingen overbodig zijn. 
Precies omdat het daar vertoon
de schouwspel noch min noch 
meer wansmakelijke kinderprosti-
tie is, die helemaal niet opwin
dend of plezierig kan genoemd 
worden. Alhoewel deze afkeuring 
duidelijk niet bijgetreden wordt 
door de honderden bezoekers. 
En evenmin door de smeerlappen 
die deze jongrijpe vrouwen naar 
West-Europa ,,transporteren". 

Wie durft er optreden tegen de 
reisagentschappen die dit feno
meen als toeristisch summum 
aanprijzen? Of is het dan toch 
juist dat èlles wijkt voor winstbe
jag? Zelfs de menselijke waardig
heid... (pvdd) 

ZO ver \mti tie gom 
Pat PfiGfig^wtik en 

vlakbii het 
Shemtoti'hmei fs 

een éfsküteek^ dife 
^,HmmT' in haar 

uHhangtmré 
schrtjft. 

Voor 2m Bath 
(m*n $40 ff4 

kom ie ii'r In en 
krll§)ele eemte 

drankje gratis. 

Garnjana, 
het meisje uit 

de Hawaï-diskoteek 

'n Nachtje voor een jeans 
DEZE aansiwt ll|l<t hmi 

mg op «Ie «jlskotekön 

lanp Viaar*d«r«ns w ĝer̂  
aantreft. De muzkk staat 
haf<i, ü^ zateltjes voeiw 
jzaftht, de duisiernts biedt 
„l?efsp&l<iïê veo" en de aïr̂  
conditioning biaast als g^k. in 
hoeken en aan de i<x^ bitten 
aardlg^ógsnde m „oudere*' 
<d.w.z>. l§-piusaer$) rneisjes 
op hoge barkfykkart. 

ien heeNn-colbert lotöt je 
met mhülp van een zakifcht 
tot Ofï je jJlaats: een zithoek 
viakbli de zwarte parketvtoar. 
Miemand 4m&% vootlopig al
thans. 

Vleeskeuring 
' Je wordt er voorlopig mei 

rmi öeiater». Plots legt m dj 
het overtfeken<fe h% ,pm 
ni&him ë^fi^Qk** op de draai
tafel, DulclM|k of> dt signaal 
bezatten pakweg dertig vroü» 
weipa sohoonhaderï de piste, 
Haupwieöerwl tsp tiet ritme van 
4^ f^mx, «te tan«teft vvit la> 
ehend en llefei|R knlkkencfe^S 
ken ae ie aan. fioven .É^t§ 
feohterborst steekt eer» badge ̂  
met een numrfter. De lange ^ 
witte |Mri<erj zlfn hoog en diep î  
Ingesnecfer». 

Na tiet derde dïsko-atam» 
partje komt m barhouder je 
vragen: „Which nummr do 
you Mk&f", zóraer daarbij ie 
opdringerig te «orden Hij 

gunt je blijkbaar ruetig da tijd 
om deze .̂vleesSceyrirto" Kuri' 
dig y it te voeren, inkefe koile-
gaVhwaR, die met mlj In dit 
eiablis^mem vertoeven, 
doen hm keuze; zeven meis
jes zljrj vlyg „besteld". 

'n Jongetje 
van vier 

Nooit voortieen werd tk zo 
ortnodlgersd bal<el<efs als dia 
avond. Earjije — vergeef me 
de omschrlvlng — eohijnt het 
bie^onder op «w redaklawr Jjê  
grepen teiiebben. Ook de Ijar-
keper heeft dit opgemerkt m 
bijgevolg stelt ni] ttaar aan mij 
voor. 2e draagt halftang grt« 
zwart haar, heeft diepe bruine 
ogen, geaksentueerde |uk- en 
sleu^lbeenderen, kleine had
den tmi imm witgeitieurde 
nagels en is negal mager om 
de neupen ^kerirters zeggen: 

Ze bestelt geen onampagne 
mm een eer̂ voudig cola, 

"1s:̂ .tr> betaal. 
, .̂ .„̂ ^̂ ^̂ „̂̂ jiaar linker-
• 1 ^ ö> ̂ Wlllierknie. De, 

vr£@en zijn banaal mt 'm simsht 
Engels gesteld , IV'nsr s yoi-r 
name'> What coun"/^ Ze 
sp'eekt zangering. lacht inne-
niH-nd betovert. Ik verzoek 
H'-i]'- de nummerbadge weg te 
b«'rgen 

&ng Mm, de oude hoofdstad 
van Noord-Thailand. Ondanks 
de tientallen decibels die een 
vlot gesprek onmogelijk ma
ken, begrijp ik dat ste Göm|a« 
na heet, getrouwd is, moeder 
van een jortgetje van vier, ge
fascineerd door lelevl&le, 
graag chokolade lust en iel-
gi# — laat staan Vlaanderen 
—niet weet liggen. Al heeft zij 
wel al nöelglans" ontmoette, 

Garnjana beweert amper 
zes maanden deze job te doen 
en ze hoopt spoedig een an
dere betrekking te vinden. 
„Dankzij" dit naohiell|k v̂ erk 
onderhoudt ze echter haar tje-
jaarde ouders en betaalt xi| 
mee de studiekosten van haar 
drie Jongere broers. Ik zie 
geen reden om aan Naar ver
haal te twijfelen. Op de vraag 
of ze soms Mng is, vr̂ gt stilte 
Tot ze bevestigend knikt, Ja
panse „bezoekere" bii|ken 
soms erg ruw te zijn bl] het 
verrichten van onnoembare 
handel! r̂ gen: haar polsen to
nen de rode sporen van een 
aan hei bed vastgekloisterde 
episode 

w ¥ou caa take het (or 120Q 
Bam (tB4ü fr,}'\ fluistert de 
ohef van de diskoteek mij In 
het oor, We besrellen belden 
nog 'n ^ankjs. tenvijl Ml̂ chter 
mi| tw% <^^e Dutt«<3rs een 
.*J#iÉ?JiïOor afsluiten met de 

s^ Tvi»e Thaise dames 
in ültetnoolijk een nachtje 

lilt hen mee, yoor nei; leis 

meer dan 1.250 «r. „het stuk", 
de pn^^^n een jeansbroek op 
de Brugse markt.. (Afdmgen 
Is in dit land een must, hadden 
Thailand-habitüés ml] voor
speld.) 

De tijd schuift voorbij. De 
hitjes volgen elkaar Irj razend
snel tempo op. In het toilet 
krijg ik een verfnssmgsdoekle, 
ï̂ /leerdere Oosterse vrouwen 
en Westerse hefen zijn reeds 
verdwenen m de nacht, hand 
In hand. 

Ik sta voor een dilemma. 
Oarnjana met meenemen be
spaart m<| g^d, de kans op 
een ztekte i,0vefy week to 
doctor", zegt de baas onge-
vraagdl en garandeert me een 
rustige nacht en dtto geweten. 
Maar dan affronteer Ik haar en 
dreigt ze een negatief rapport 
te kriUgen voor sieoht gelever
de prestaties, „What you 
think?", vraagt ze steeds 
weer. Ik zoek en vind een 
uitweg 

Rijk in één jaar 
In de stralen van de Thaise 

hoofdstad is het nog steeds 
bJoeierig heet, wagens toete
ren alsof het amper middag 
was en uitlaatpijpen spuwen 
vTOiken C02. Óe neonlichten 
flikkeren, de Sheraton-buiten-
wlppfl 
digaf 
feuf É ^ f ^ • ^ ^ i s ^ - - l M . 

Oamjana draagt niet lartger 
de lange dansjurk: dit behoort 
•"'O" r'j''''-'0ii\.rT • va • ;e 
: ,*, f „ 15-,.ft nu een ha 'i • h 
»̂>; '-iCt :;'CuifoK en een g • ï-

n g D«' . \ , ,dsn bloesje".-. \ 
In hea' r-ind houdt zij eeti 
imKatie-tasje van Yvee Sairt 
Laurent ik voei nte önwe7e'i-

- nuipekx» en mott- . »-
i/endten 

Haar laatste woordwi >. u 
take me to Eurt^? In on9 
year nch'" Ik probeer nuan
ces aan te bre'"i'>r« 7P .. i.;! 
lief en toch et;. cec.i* n 4-
troostig Ze twgriipt tets nieiî :, 

Terwt|l tk de roztge zoen oM^ 
wang betast, prevelt z i j ^ 

\ . «' iimp firf" Ik ?•«> haar 
wegtippelen In de anonimiteit 
VS 

een koude 
oVer1*1|n rug lopen 

Ik haat Japanners of wie 
dan ook die Oamjana morgen 
en overmorgen zullen pijniaen 
in hun bevredigif^sroe' 

SVv.vS¥\NWi$iS:\NiSs,\^N^^^^\V^"^ ^^\^\•tW^^^•\\•,\<:ï-•^•,•^WS^\,^ , -^ ï -^^ \ \ ï^ -^«s> 'ïV^'^"^ ^ ^ Ï ^ ^ S ^ , 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 29 nov. 
D BRT 1 - 16.00 
Baby en het pantserschip, film 
D BRT 1 - 18.10 
Rondomons, jeugdfilm 
D BRT1 - 18.35 
De kleinste zwerver, serie 
D BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20.20 
De executie van Raymond Graham, 
film 
D BRT1 - 21.55 
Terloops 
D BRT 1 - 22.45 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1 - 15.25 
Op bezoek bij koning Arthur, film 
D Ned. 1 - 20.28 
Mountbatten, de laatste onderko
ning; serie 
D Ned. 1 - 21.20 
De smokkelaar, serie 
D Ned. 1 - 22.05 
Gedane zaken 
D Ned. 1 - 23.10 
U spreekt met uw buurman, triller 
D Ned. 2 - 19.12 
Nederland muziekland, show 
D Ned. 2 - 20.00 
Bodylijn, over mode 
D Ned. 2 - 21.00 
Fluiten in het donker, over angst 
D Ned. 2 - 22.40 
Studio sport 
D Ned. 2 - 23.20 
Goudroof, film 

Zondag 30 nov. 
D BRT1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1 - 12.00 
Voor boer en tuinder, info 
D BRT 1 - 15.00 
Kwizien, l̂ ool<tip 
D BRT 1 - 15.20 
De dood als peter, jeugdfilm 
D BRT 1 - 16.35 
Het natuurlijk evenwicht, dok. 
D BRT 1 - 17.00 
De paradijsvogels, serie 
D BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot Evenaar, Calcutta 
D BRT 1 - 20.40 
Adriaen Brouwer, serie 
D BRT1 - 21.40 
Alleen al het idee, om te lachen 
D BRT2 - 15.30 
Jumping van Brussel, reportage 
D Ned. 1 - 16.24 
'n Dik uur Dick, praatshow 
D Ned. 1 - 19.05 
Het geheim van de poppenspeler, 
serie 
D Ned. 1 - 20.25 
Ja, natuurlijk; natuurinfo 
D Ned. 1 - 21.25 
Quo vadis, nieuwe reeks 
D Ned. 1 - 22.55 
St.Elsewhere, serie 
D Ned. 2 - 20.10 
Big fun in the big world, reportage 
D Ned. 2 - 21.20 
De erfgenamen, dok. 
D Ned. 2 - 22.35 
Going to the dogs, teater 

Victor McLaglen, een brutale dronkelap, heeft zijn vriend verraden en 
hoopt met de premie een rustig leven te leiden in ,,The Informer". 

Dinsdag 2 nov. op Ned. 1, om 14u.30 

D RTB 1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 1 dec. 
D BRT 1 - 18.05 
IMerlina, serie 
D BRT 1 - 20.10 
Drie goudstukken voor Sarah, serie 
D BRT1 - 21.05 
Tien jaar ommekaar 
D BRT 1 - 22.00 
Kwarteeuw kleinkunst, dok. serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
Extra time 
D BRT2 - 21.40 
Vizier, film en video 
D BRT2 - 22.40 
Nederlandse literatuur na 1830, 
dok. serie 
D Ned. 1 - 14.30 
Zij gingen tot het uiterste, film 
D Ned. 1 - 16.01 
Chocky, serie 
D Ned. 1 - 19.25 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Zeg 't maar!, kwis 
D Ned. 1 - 21.10 
Sonja op maandag, praatshow 
D Ned. 1 - 22.30 
Teder is de nacht, serie 
D Ned. 1 - 23.20 
Het strijdbare leven van Harvey 
IVlilk, dok. 
D Ned. 2 - 19.27 
Pats boem show, talentenjacht 
D Ned. 2 - 20.00 
Heelmeesters, info 
D Ned. 2 - 20.50 
Twilight zone, TV-spel 
D Ned. 2 - 20.50 
Amsterdam 400 jaar diamantstad, 
dok. 
D Ned. 2 - 21.40 
Klasgenoten, reportage 

Dinsdag 2 dec. 
D BRT 1 - 18.10 
Dagboek van een klown, serie 
D BRT 1 - 18.35 
De Edison tweeling, serie 
D BRT 1 - 19.10 
Zoekwerk, info 
D BRT 1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT1 - 21.00 
Het hemels oog, luchtfotografie 

D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 • 20.25 
The IMuppet show 
D BRT2 - 20.50 
Argus, praatshow 
D BRT2 - 22.00 
Het koninklijk meteorologisch insti
tuut, dok. 
D Ned. 1 - 14.30 
The informer, film 
D Ned. 1 - 20.28 
Wedden dat...?, show 
D Ned. 1 - 22.10 
Televizier, info 
D Ned. 1 - 22.55 
Het raadsel van de wadden, serie 
D Ned. 1 - 23.55 
The skymasters 1946-1986, dok. 
D Ned. 2 - 19.12 
Familie Wijntak, serie 
D Ned. 2 - 20.00 
Televisie ter diskussie 
D Ned. 2 - 20.20 
Voor niks gaat de zon op, over 
speelgoed 

D Ned. 2 - 21.00 
Panoramiek, info 
D Ned. 2 - 21.30 
In de ban van de revolutie, dok. 
serie 

Woensdag 3 dec. 
D BRT 1 - 16.30 
Komt de Sint wel, komt de Sint 
niet?; toneel 
D BRT 1 - 18.10 
Zeppelin, info 
D BRT 1 - 18.35 
Dirk Van Haveskerke, serie 
D BRT 1 - 20.10 
Op zoek naar... eten, satire 
D BRT1 - 21.05 
Walvissen, grienden en pelsrob
ben, dok. 
D BRT1 - 21.35 
Art Nouveau, laatste afl. 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20.20 
De bende, film 
D BRT2 - 21.45 
Amnesty International, dok. 
D Ned. 1 - 16.15 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 18.08 
Family Ties, serie 

D Ned. 1 - 20.33 
Tineke, praatshow 
D Ned. 1 - 21.25 
Verona, serie 
D Ned. 1 - 21.50 
Nieuwslijn, info 
D Ned. 1 - 22.05 
The outlaw Josey Wales, western 
D Ned. 2 - 20.00 
Wie, wat, waar en hoe laat?; info 
D Ned. 2 - 20.20 
De lange reis van Christiaan Bor, 
koncert 

Donderdag 4 dec. 
D BRT 1 - 18.10 
De zeven van Blake, serie 
D BRT 1 - 19.05 
Kwizien, kooktip 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-lager, kaartspel 
D BRT1 - 21.05 
Panorama, info 
D BRT1 - 21.55 
Hotel, serie 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 20.20 
Het bed, Waalse film 
D BRT2 - 21.40 
Gezondheid, info 
D Ned. 1 - 15.30 
Weduwen 
D Ned. 1 - 19.00 
Familie Robinson, serie 
D Ned. 1 - 19.24 
Hallo Nederland, dok. 
D Ned. 1 - 20.28 
Terreur van de straat, debat 
D Ned. 1 - 23.00 
De kunst van het zeilen, dok. 
D Ned. 2 - 19.12 
Linda, praatshow 
D Ned. 2 - 20.00 
Kieskeurig, info 
D Ned. 2 - 20.25 
An Bloem, film 
D Ned. 2 - 21.55 
Penn & Tyler go public, show 

Vrijdag 5 dec. 
D BRT 1 - 18.45 
Bingo, hitparade 

D BRT 1 - 19.15 
Vlaams Nationale 
Omroepstichting 

D BRT 1 - 20.15 
Serpico, film 
D BRT 1 - 22.25 
Premiere-extra, info 
D BRT2 - 19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19.25 
Oshin, sene 
D BRT2 - 20.25 
De koele krijger, serie 
D BRT2 - 20.55 
Europese kuituren, Rome 
D BRT2 • 21.55 
Tenuto, jonge solisten 
D Ned. 1 - 16.00 
Sint-Nikolaasprogramma 
D Ned. 1 - 19.05 
Knight Rider, serie 
D Ned. 1 - 21.25 
Tros TV-show 
D Ned. 1 - 22.20 
,,0 kom er eens kijken". 
D Ned. 1 - 22.50 
Simonskoop, info 
n Ned. 1 - 23.30 
'n IVIoordbandiet, film 
D Ned. 2 - 20.20 
It's all in the game, show 
D Ned. 2 - 21.10 
Murder she wrote, serie 
D Ned. 2 - 22.45 
Los Sures, dok. over New York 

Zaterdag 29 nov. 
Inside out 
Amerik. avonturenfilm uit 1975 met 

o.a. Telly Savalas en James Mason. 
Een SS-eenheid heeft tijdens WO II 
ergens in Duitsland een goudschat 
begraven. De enige man die de 
schuilplaats kent zit in een gevange
nis. (Ned. 2, om 23u15) 

Zondag 30 nov. 
Les Assassins de l'ordre 
Film van Marcel Carné uit 1971. De 

rechter in een klein provinciestadje 
krijgt een delikate zaak te behande
len: tijdens een politieverhoor werd 
een verdachte gedood. Met o.a. Jac
ques Brei, Catherine Rouvel, Charles 
Denner. (RTL, om 20u.) 

Maandag 1 dec. 
Ceiling Zero 
Dizzy Davis is een piloot zonder 

verantwoordelijkheidsgevoel. Door 
zijn egoïstisch gedrag veroorzaakt hij 
de dood van een andere vlieger. Hij 
vindt een andere baan maar het loopt 
opnieuw verkeerd... Howard Hawks 
draaide in 1935 deze wellicht spektu-
calairste pilotenfilm uit de geschiede
nis. Met o.a. James Mason en Pat 
O'Brien (Ned. 1, om 14u30) 

Dinsdag 2 dec. 
The Informer 

Amerikaanse film van John Ford uit 
1935, waarin de aan de alkohol ver
slaafde Victor McLaglen zijn maat 
verraadt om een beloning op te strij
ken. (Ned. 1, om 14u.30) 

Woensdag 3 dec. 
The Mob 
Amerik. gangsterfilm uit 1951 met 

o.a. Broderick Crawford, Betty Bueh-
ler en Charles Bronson. Inspekteur 
Johnny Damico laat zich op een 
avond door een moordenaar om de 
tuin leiden en de misdadiger kan ont
komen. Het slachtoffer was een be
langrijke getuige tegen een gangster
bende. (TV 2, om 20U.20) 

Donderdag 4 dec. 
Lelit 
Op een woonboot, wacht de beeld

houwer Martin op de dood in gezel
schap van zijn eerste en tweede 
vrouw.Debuutfilm uit 1982 van Ma
rion Hansel, een Franse actrice die 
haar kinderjaren in Antwerpen door
bracht. (TV 2, om 20U.20) 

Vrijdag 5 dec. 
Serpico 
Amerik. politiefilm uit 1973 met o.a. 

Al Pacino, John Randolph en Barbara 
Eda-Young. Een Newyorks politie
man infiltreert in de wereld van de 
drugs. (BRT 1, om 2Du.15) 
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In tegenstelling 
tot zijn huisgeno
ten was hij Hughes 
als een volwaardig 
lid van de familie 
gaan beschou
wen. Dat was niet 
van de eerste dag 
zo geweest. Nee, 
aanvankelijk had 
hij geen oog gehad 
voor hem, later 
was hij hem nauw
gezet gaan obser
veren en nu kon hij 
niet meer zonder 
die vriend. 

Elk van ons 
draagt een geheim 

met zich mee. Wel, Hughes was zijn 
geheim. Hij praatte er dus met nie
mand over. Zelfs met zijn dochtert
je niet die hem nochtans in huis had 
gehaald. Ge weet hoe kinderen zijn. 
Eens tnieuw er van af, kijken ze er 
niet meer naar om. 't Was met de 
poezen ook zo geweest. ,,Wie mag 
ze elke avond voeren? Hier zie!" En 
hij tikte zich met de wijsvinger na
drukkelijk op het borstbeen. 

„Wanneer was hun relatie eigen
lijk begonnen?" vroeg hij zich af. 
„Het was toen..." antwoordde Hug
hes. ,,Nee, toen was dat niet. Toch 
wel" viel hij zichzelf in de rede. 

,,Bah nee, zijt gij zo kort van me
morie?" 

Er belde iemand aan. Een jongen 
kwam tombolalotjes verkopen. Hij 
kocht een boekje en legde ze bij de 
andere loten. 

Klaterend goud 
„Er liggen der nog" merkte Hug

hes op. 
„Verkopen dat kunnen ze alle

maal, maar je komen zeggen of je 
een prijs gewonnen hebt dat zit er 
niet in. Wedden dat de jongen hier 
volgende week voorbijrijdt met de 
fiets die Ik eigenlijk had kunnen win
nen?" 

„Fiets... mij een zorg" bubbelde 
Hughes. 

,,Zeg nu eens eerlijk, sinds wan
neer kennen wij mekaar al?" 

,,Gij weet het dus ook niet meer. 
En ik die dacht dat jij zo'n mooi ge
heugen had. Dat zeg je tenminste 
aan je vrouw altijd." 

„Wil jij eens zwijgen of ik gooi je 
voor de poes, of in het toilet." Met 
een lendenslag draaide Hughes zich 
weg en verroerde geen vin meer. 

,,Je hoeft niet boos te zijn. Maar 
ge weet, mensen plakken graag een 
datum op alles". Hij ging voor de ka
lender staan, het was nog een ou
derwetse want de vrijdagen waren 
aangeduid met een vis... Hij moest 
een venijnige glimlach onder
drukken. 

Zonder zich om te draaien vroeg 
Hughes: „Waarom hebben de men
sen een kalender uitgevonden?" 
Even was het stil... 

„Om hun herinnering te helpen. 
Zo zou ik verdraaid willen weten 
sinds wanneer jij mijn vriend bent." 

Langzaam draaide Hughes zich 
om, knipperde met de ogen, en zei 
dan met ronde lippen: „Dat hoeft 
toch niet, op vriendschap zit geen 
tijd." 

Ze proestten allebei in een lach 
uit. „Daar drinken we een glas 
champagne op!" riep hij. 

„Giet maar bij!" Hughes schater
de het uit. Door het raam scheen de 
avondzon en toverde de hele kamer 
tot één gouden akwarium. 

Toen kwamen zijn huisgenoten 
binnen. Vlug stopte hij de fles in de 
ijskast en liep naar buiten, de poe
zen voeren. In het klaterende water 
zwom zijn vriend gulzige rondjes... 

cioot'dB'WeeA5 
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^nihouden 
Een van de hier niet zo meteen bel<ende, dus Idei-

nere maar alleszins niet onbelangrijke beroepsvere
nigingen is de GW of voluit de Vereniging Grafische 
Vormgevers Vlaanderen. Deze vereniging heeft een 
vrij vergaande reikwijdte, ook naar andere sektoren 
zoals de industrie, de overheid, het onderwijs, het 
bredere publiek, enz. 

D E G W wil alle klanten 
groeperen die als zelf
standige het beroep van 

grafisch vormgever of reklame-
ontwerper beoefenen. Ook le
raars, studenten en werknemers 
In de uitvoerige grafische sektor 
zijn niet van het lidmaatschap uit
gesloten, maar moeten wel aan 
de normen van aanvaarding 
beantwoorden. 

De hoofddoelstelling van de 
vereniging is het bevorderen van 
de verdere ontwikkeling en de 
bloei van de grafische vormge
ving in dit land en de belangen 
van haar leden te behartigen en 
hen alle mogelijke bijstand te ver
lenen. 

Verder overweegt de G W een 
eigen vaktijdschrift, medewer
king aan andere geschikte publi-
katies en de uitbouw van een do-
kumentatiecentrum en biblioteek 
die ten dienste zullen staan van 
de leden en andere belangstel
lenden. Voordrachten en profes
sionele vergaderingen staan op 
het programma. 

De vereniging wil ook samen
werken met andere beroepsvere

nigingen in binnen- en buitenland 
en met aanverwante verenigin
gen die rechtstreeks met het be
roep te maken hebben. De belan
grijkste daarvan is ongetwijfeld 
ICOGRADA (International Coun
cil of Graphic Design Associati
ons), en de ,,Internationale Raad 
van Verenigingen van Grafische 
Vormgevers" die in 1963 in Lon
den opgericht werd. Er zijn nu 44 
leden-verenigingen in 30 landen. 

De hoofdfunkties van ICO
GRADA zijn: handelen in zaken 
van beroeppraktijk, ontwikkeling 
en koördinatie, ondersteuning 
van alle initiatieven die bijdragen 
tot een betere verstandhouding 
in het gebruik van de grafische 
vormgeving en de technologie 
van de grafische kommunikatie, 
het nader tot elkaar brengen van 
teorie en praktijk in grafische 
vormgevingen en het onderwijs. 

Grafische Vormgevers Vlaan
deren : Hofeinde 2, 2240 Zandho-
ven (op het domein waar ontwer
per, beeldend kunstenaar en uit
gever Paul Ibon zijn kasteel met 
woon- en werkplaatsen heeft), 
03/484.55.11. 

^eeSf)elen 

Het klinkt onbegrijpelijk, en toch is het zo. Slechts 
één lezer vond het precieze antwoord op onze 
151ste vraag. We zochten het gedicht „Lyriek en po
litiek" geschreven door Stefaan Van den Bremt. 

René Brynaert uit de Kloosterstraat 5 te 1020 
Brussel wint andermaal het boekenpakket. 

W E kijken met spanning 
uit of er deze keer meer 
lezers de korrekte op

lossing zullen vinden. Wie 
schreef onderstaande verzen en 
welke titel hoort bij dit gedicht? 
Misschien is 't goed te sterven in 
de herfst 
Wanneer de nacht het dichtst is 
en de dag het verst 
Misschien — ik weet het niet — 
wie zou het weten 
Het gaat aiieen maar om ver
geten 
En zijn alweer zovele maanden 
henen 
Van regendagen en van droge 
wenen 
Van tranen die teveel gestort zijn 
Van zonnedagen die nog al te 
iiort zijn 
Om blij te wezen In het weten 

Dat een verdriet vergaat in vaag 
vergeten 
Van lange nachten die nog al te 
lang zijn 
Om kinderen te genezen die te 
bang zijn 
Met open ogen in de nacht te 
staren 
Ach maar hoe zal men ooit ver
klaren 
Hoe schoon het is te sterven in 
de herfst 
Ofschoon de herfst de dood is 
voor wie sterft 
En voor wie sterven heeft gezien 
Zo waarlijk dat hij zelf een weinig 
is gestorven... 

U hebt tijd tot maandagavond 8 
december om uw kaartje of 
briefje op de bus te doen. Ons 
adres? WIJ, „Meespelen (153)", 
Barrikadenpl. 12, 1000 Brussel. 

AAn T OOPLOtcAAL. >. 

Met de feestdagen in het vooruitzicht zullen er de 
eerstvolgende weken weer meer flessen uit de 
restaurant- en privé-kelders opgediept worden. Elke 
fles die ontkurkt wordt, houdt in feite een avontuur 
en risiko in zich. Beantwoordt de inhoud nog wel aan 
de altijd hoge verwachtingen ? Veel hangt natuurlijk 
af van de oorspronkelijke kwaliteit, de wijnjaargang, 
de kelder, de bewaring, de temperatuur en het 
schenken. 

AAR zelfs al zijn al die 
omstandigheden ide
aal, dan nog kunnen er 

zich verrassingen voordoen die 
als onaangenaam ervaren wor
den. Neem bv. dat vaak sterke 
zwavelluchtje dat wel eens. 
opstijgt bij het opentrekken van 
een fles eenvoudige (maar 
daarom nog niet te misprijzen) 
witte wijn. 

Wel, maak daar nog geen 
drama van. In vele gevallen kan 
het verholpen worden door de 
fles voor het uitschenken een half 
uurtje te laten open staan. De 
zwavelgeur zal dan wel opgetrok
ken zijn. Trouwens, zwavel is niet 
noodzakelijkenwijze een kwaad 
voor de wijn, maar zoals Britse 
wijnauteur André Simon het 
schrijft: ,,de vertrouwde vriend 
van de wijnboer en de keider-
meester". Daar zijn enkele rede
nen voor. 

Zo gebruikt de wijnboer zwa-
velpoeder voor het bestuiven van 
zijn wijnstokken, ter voorkoming 
van allerlei ziekten. De druiven 
zelf hebben daar geen hinder 
van. Ook moeten de fusten voor 
de nieuwe wijn er ter rijping in
komt altijd ingezwaveld worden, 
om tiesmetting door azijnzuur-

bakteriën tegen te gaan. Dat ge
beurt als volgt. IVIen laat de vaten 
eerst twee tot drie weken vol wa
ter staan, giet ze dan weer leeg 
en laat er vervolgens een bran
dend stukje zwavel in zakken. Dit 
is een delikate maar vrij alge
meen toegepaste metode. 

Het spreekt vanzelf dat een te 
sterke zwaveling altijd af te keu
ren valt. Ten slotte wilt u wijn rui
ken en geen zwavel. Zorg 
daarom steeds dat uw wijn liefst 
de A.C. (Appelation Controlée) of 
VDQS vermelding op het etiket 
draagt (voor niet Franse wijnen 
bestaan er per belangrijk wijn-
land gelijkwaardige vermeldin
gen). Wijnen die de hogerge-
noemde aanduidingen niet dra
gen, zwemmen in de grote, 
naamloze zee van land- en karaf-
wijnen. Die kunnen ook nog wel 
aardig zijn op minder veelei
sende momenten, maar zeker
heid van afkomst, vervaardiging, 
botteling... Kortom, van gegaran
deerde kwaliteit heeft men dan 
niet. In dergelijke gevallen zet 
men een fles met een min of 
meer nadrukkelijke zwavelgeur 
altijd maar best meteen aan de 
kant. 
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Van Pier Janssen tot Mare Millecamps 

De opkomst 
van een laatbloeier 

De Rode Duivels hebben al betere tijden gekend. 
Na de leren kwamen ook de Bulgaren „de helden 
van Mexico" in eigen land bedwingen. En deze keer 
kon de ploeg van Guy Thijs niet eens aanspraak 
maken op de overwinning. Geen reden tot blijdschap 
dus ware het niet dat het doelpunt werd gemaakt 
door de dertigjarige debutant Pier Janssen. 

DE nuchtere, ijverige en be
kwame Limburgse mid
denvelder die jarenlang 

Thor Waterschei trouw diende 
terwijl hij voetbal met werlcen 
kombineerde is het prototype van 
de laatbloeier. 

Inhoud en karakter 

Pier, die ongelukkig genoeg in 
het omkoopschandaal met Stan
dard betrokken geraakte en daar
voor als aanvoerder dubbel hard 
moest boeten, was altijd al een 
vaardige en fysiek sterke spelma
ker die een gans elftal kon mee
slepen. Hij voetbalde evenwel 
maar in de provincie en dat heeft 
zijn doorbraak ongetwijfeld afge
remd. Verhuist hij vijf jaar eerder 
naar een topklub — wat best had 
gekund — dan voetbalde hij mo
gelijk ook al in Spanje, Frankrijk 

en Mexico. Want Pier bezit in
houd en karakter op overschot. 
Dat hij nu, op een moment dat de 
meesten al aan de terugweg be
ginnen, pas echt naar zijn top 
klimt vormt daar wel het beste 
bewijs voor. 

Pier Janssen is evenwel niet de 
enige die in deze kille herfstda
gen hulde verdient. Mare Mille
camps van Waregem is ook zo'n 
type speler die een carrière lang 
op de achtergrond bleef schitte
ren. Op Gent speelde hij vorige 
zaterdag zijn vijfhonderdste kom
petitiematch voor SV Waregem. 

Mare, die het ook kortstondig 
tot internationaal bracht, is een 
geboren klubspeler die in zijn 
beste jaren in geen topploeg zou 
hebben misstaan. Maar hij bleef 
in zijn Waregem waar hij dan nog 
veel eer moest delen met zijn 
broer Luc. 

Monument 

Marcs inzet en kundigheden 
werden door de grote pers boven
dien systematisch onderschat. Ei
genlijk was hij een briljante water
drager maar dan wel een die 
negentig minuten lang voor elke 
bal vocht en als geen ander het 
spel voortgang verleende. Hij 
schitterde zelden maar doofde 
ook nooit helemaal. In de lengte 
van jaren was hij zeker de nuttig
ste pion van Essevee, de stille 
kracht die nooit veel drukte ver
kocht. Mare was ook nooit full-
prof. Zijn klub liet zich niet tot 
(financiële) avonturen verleiden 
en zelf huldigde hij dezelfde prin
cipes. Hij bleef ook als internatio
naal gewoon verder wer/cen. 
Mare, de oudste van het in de 
klubgeschiedenis ongeëvenaar
de broederpaar, is eigenlijk de 
laatste overgeblevene van een 
aflopend tijdperk. Hij is een proto
type. Een man voor wie een Wuö 
nog betekenis heeft. Vijfhonderd 
matchen in de eerste ploeg van 
één en dezelfde klub. Hij verdient 
een monument in het Regen
boogstadion. Maar morgen nog 
niet want Mare is nog niet aan het 
einde. Als centraal verdediger be
wijst hij zijn ploeg in de nadagen 
van zijn rijke loopbaan immers 
nog steeds diensten. 

Stamsnijder op l<op, Liboton volgt. Hoe lang nog? 

Nederlandse 
veldrijders 
nooit sterker 

Onze veldrijders hebben hun seizoenstart behoor
lijk gemist. Dat is het minste wat kan gezegd worden 
na de eerste twee wedstrijden voor de Superpresti
ge. Noch in het Baskische Zarautz noch in het 
Nederlandse Valkenburg kwamen onze crossers in 
het stuk voor. 

O NZE mannen werden ge
woonweg overklast door 
de Nederlanders die mo-

Onbekende Courtois 
verdringt Jan Peeters 

Jan Peeters, jarenlang de gedocc" erfde opvolger 
van Albert Roosens, werd dus met benoemd tot 
toekomstig sekretaris-generaal yan de Belgische 
Voetbalbond. Die eer viel ene Alain Courtois te beurt. 
Courtois is 35, Brusselaar aangesloten bij Sporting 
Anderlecht en voorlopig nog substituut bij de procu
reur des konings. 

COURTOIS IS uit de nevelen 
opgestaan. Voor de bui
tenwacht een totale onbe

kende. Hij kan geen staat van 
verdiensten voorleggen. Hij is en
kel lid van de kodificatiekommis-
sie waarvan de gebuisde Jan 
Peeters dan nog het voorzitter
schap waarneemt. Het staat bij
gevolg buiten twijfel dat uiteenlo
pende invloeden, en dan drukken 
we het nog zacht uit, hebben 
meegespeeld. 

Alljert Roosens gaat, 
Courtois komt... 

Vragen... 
Waarom werd Peeters opzij ge

schoven door zijn kollega's van 
het Uitvoerend Komitee? Door 
mensen met wie hij jarenland op 
vertrouwelijke voet heeft samen
gewerkt? 

Omdat Peeters een Vlaming is 
die niet volmaakt tweetalig bleek 
fe zijn? Omdat hij bekend staat 

als verdediger van de belangen 
van de kleinere klubs en de twee
spalt tussen de profklubs en de 
anderen binnen de bond alsmaar 
groter schijnt te worden? 

En waarom werd Courtois, die 
eigenlijk nog niets heeft bewe
zen, wel verkozen? Omdat hij als 
lid van Anderlecht de belangen 
van de topklubs nog jaren lang 
(gezien hij nog maar vijfendertig 
is) kan verdedigen? Omdat hij 
voor Franstalig doorgaat en zo 
een tegengewicht vormt voor de 
toekomstige voorzitter die nor
maal een Vlaming (Michel 
D'Hooghe) zal zijn? 

Machtsstrijd? 
Wij hebben er het raden naar 

en we willen er ons zeker niet 
over opwinden. Maar het staat 
wel vast dat binnen de Bond een 
machtsstrijd gaande is waarvan 

Alain Courtois, die toch een jurist 
is en dus zeker beter op zijn taak 
zal voorbereid zijn dan een aantal 
andere kandidaten, maksimaal 
heeft kunnen profiteren. De prof
klubs grijpen inderdaad naar de 
macht. De doorgedreven kom-
mercialisering van ons voetbal 
heeft hun zelfvertrouwen ge
staald en hun honger naar in
vloed vergroot. Ze steunen op 
een aantal kundige leiders waar
van Anderlechtvoorzitter Con
stant Vanden Stock zeker niet de 
minst bekwame is. Deze diplo
maat, zo wordt gefluisterd, zou 
zijn slag hebben thuis gehaald. 
Mogelijk. Maar toch verre van 
zeker. Want de eerste ondervoor
zitter van de Bond heeft ook maar 
één stem en uiteindelijk werd 
Courtois door nog negen anderen 
verkozen. Negen anderen waar
van er minstens vijf niet tot de 
profklubs behoorden. Zodus... 

Men blijft dus beter voorzichtig 
bij het gissen en veronderstellen. 
Terwijl de kroonprins van Louis 
Wouters, de Bruggeling Michel 
D'Hooghe, uit de recente gebeur-
tennissen zal hebben geleerd dat 
een mens nooit zeker mag of kan 
zijn. Want hij zal ook wel weten 
dat al de kollega's uit het Uitvoe
rend Komitee Jan Peeters vast 
beloofd hadden voor hem te zul
len stemmen... 

menteel een bijna beangstigend 
meesterschap demonstreren. Vo
rige zondag legden de Hollanders 
zowaar beslag op de eerste zes 
plaatsen en met de jonge Martin 
Hendriks schoven ze waarschijn
lijk een toekomstig wereldkam
pioen naar voor. Hendriks is zo 
begaafd en begaan met zijn vak 
dat hij wellicht dit seizoen nog 
naar de echte top zal kunnen 
doorstoten. 

Geen grond! 

Vanwaar die plotse doorbraak 
van de veldritsport in Nederland? 
Jarenlang werd er ijverig in de 
breedte gewerkt. En de meest 
getalenteerden investeerden in 
hun aanleg. Ze reden altijd in 
wedstrijden met de besten. In 
België, zo hoorden we maandag 
op de radio een Nederlands oplei
der vertellen, is het mogelijk 15 A-
koersen te winnen zonder één 
keer één ernstige tegenstander te 
ontmoeten. Dat zegt genoeg na
tuurlijk en het bewijst alleen maar 
dat de kwalen van onze wegwiel
rennerij zich tot in het veld heb
ben uitgebreid. Bovendien, en 
ook dat verschijnsel doet zich 
onder onze wegrenners voor, wil
len de Belgen onmiddellijk fors 
startgeld nadat ze éénmaal de 
krantenkoppen hebben gehaald. 
Ze hebben geen geduld en willen 
oogsten nog voor ze met zaaien 
begonnen zijn. 

Maar noch het een noch het 
ander kan beletten dat we er in 
alle domeinen slecht voor staan. 
Liboton raakt voorlopig geen 
grond. Misschien komt hij terug. 
Misschien rijdt hij volgens plan
ning. Misschien. Maar intussen is 
het ook hier bang afwachten. 

Flandrien 
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Sociale makro-ekonomie in België 

„Opbouw en Afbraak 
van een Groeispiraal" 

Het boek,,Opbouw en Afbraak van een Groeispi
raal" biedt een ruime kijk op de ekonomische evolu
ties in België sinds de industriële revolutie en dan 
vooral sedert de Tweede Wereldoorlog. De Polekar-
ekonomen hebben het groeiprobleem niet als een 
wiskundige of teoretische evenwichtskonstruktie be
naderd, maar bestuderen de industriële ontwikkeling 
als een historisch-dinamisch fenomeen. 

POLEKAR, de werkgroep 
Politieke Ekonomie en Ar
beid bestaat uit ekonomen 

en arbeidssociologen, vooral van 
de Leuvense universiteit. Deze 
groep haalt regelmatig uit met 
publikaties waarin het Belgisch 
politiek-ekonomisch bestel vrij 
kritisch benaderd wordt. 

Sociale Makro-Ekonomie en 
België bestaat uit drie delen. Op
bouw en Afbraak van een 
Groeispiraal is het tweede deel, 
dat echter het eerst verschenen 
is. Het eerste deel, Bouwstenen 
van de Ekonomie en het derde 
deel, Ekonmische Krisis en Alter
natieve Uitwegen zullen binnen
kort van de persen rollen. De au
teurs van het nu verschenen 
boek zijn G. Dancet, D. Van-
houtte en F. Willekens. 

Dubbele struktuur 
De lezer wordt in de problema

tiek ingeleid met een goed geïl
lustreerde uiteenzetting over de 
teorie van groeibewegingen. Met 
deze bagage in het achterhoofd 
worden de groeibewegingen van 
de Belgische ekonomie in ver
schillende perioden bestudeerd: 
de periode tot 1945, de periode 
1945-1960, 1960-1973 en de pe
riode vanaf '73. 

De beschrijving van de evolu
ties in de verschillende periodes 

is zeer duidelijk. Hetzelfde 
schema wordt steeds aangehou
den om iedere periode te analise-
ren. Bijgevolg komt het verband 
tussen en analoge evoluties in de 
verschillende periodes duidelijk 
naar voor. De studie wordt dan 
ook toegespitst op essentiële fei
ten. Louter historisch feitenmate
riaal wordt tot een minimum be
perkt. Dit verklaart meteen de 
bondigheid van het boek (124 
bladzijden). Zowel de kronologie 
als het vaste schema zorgt voor 
een duidelijk lijn doorheen het 
werk. 

Ruime visie 
De bespreking van iedere 

groeifase is vrij ruim. Ten eerste 
wordt het resultaat van de groei 
nagegaan. Naast de evolutie van 
produktie en tewerkstelling wordt 
daarbij aandacht besteed aan de 
regionale tegenstellingen. De re
gionale tegenstellingen worden 
feitelijk en nuchter weergegeven. 
Ten tweede beschrijven Polekar-
ekonomen de wederzijdse in
vloed tussen de sociaal-
ekonomische organisatie op be
drijf svlak en de groeibewegin
gen. Ten derde wordt dit voor de 
sociaal-ekonomisch organisatie 
op nationaal vlak gedaan om dan 
tenslotte de ekonomische politiek 
te bespreken. Uit deze deelstu
dies wordt tenslotte het mecha-

Deze week 
in Knack Magazine 

Hij, Koning der Belgen 
Boudewijn I is dit jaar vijfendertig jaar Iconing van Bel
gië. Wat doet een l<oning in ons land, en lioe Iieeft Bou
dewijn zich van die taal( gel<weten? Koning zijn, is bij 
ons geen taal(, maar een funlctie. Deze weelc in Knacli. 

Wathelet in Vlaanderen 

Melchior Wathelet is de voorzit
ter van de Waalse executieve, de 
tegenhanger van onze Gaston 
Geens dus. Van Wathelet is be
kend dat hij van Wallonië een 
soort Silicon Valley wil maken. 
Hij spreekt op 1 december in 
Gent voor het eerst voor een 
Vlaams publiek. Een portret. 

De trein van De Croo 

Verkeersminister Herman De 
Croo blijft aan zijn TGV-dossier 
vasthouden. Maar er zijn ook de 
ontwikkelingen bij de NMBS en 
in onze buitenlandse handel om 
de minister over te ondervragen. 
Daarom sprak Knack met Her
man De Croo. 

Glucksmann en de honger 
De Franse filozoof André 
Glucksmann, die in 1968 in Pa
rijs op de barrikaden stond en 
nadien een van de aanvoerders 
van de liberale nouveaux philo-
sophes werd, heeft een boek ge
schreven over de hongersnood in 
Ethiopië. Die is, volgens hem, 
grotendeels de schuld van het 
kommunistische regime daar. 
Een gesprek. 

Rouwkultuur 
In Gent en het Nederlandse 
Hoorn zijn tentoonstellingen te 
zien over de kuituur van het rou
wen. Almaar nieuwe boeken ver
schijnen over het niet meteen 
aanlokkelijke onderwerp van de 
dood. Wordt er hier een laatste 
taboe opgeruimd? 

nisme van de groeibeweging ge-
distileerd. 

De bespreking van de eerste 
periode is meer een situering van 
het groeiprogleem in historische 
kontekst. De brede visie steunt 
voor een belangrijk deel op het 
historische opzoekingswerk van 
historikus dr. Chris Vanden-
broeke. Vandebroeke publi
ceerde in zijn oeuvre heel wat 
historische gegevens over dehio-
grafische en ekonomische groot
heden in Vlaanderen in de perio
de vóór de 19e eeuw. 

Lage leesdrempel 
Het boek heeft een lage lees

drempel. Het groeiprobleem 
wordt door de auteurs in vlotte 
taal en op een pedagogisch ver
antwoorde maniar weergegeven. 
De tekst wordt afgewisseld met 
kaderstukken die kort bepaalde 
onderwerpen uiteenzetten zoals 
de Eenheidswet, het Keynesia-
misme, de zuilen van de Belgi
sche samenleving, enz. 

Als leerboek heeft het boek wel 
het nadeel dat de geformuleerde 
visie op het groeiprobleem soms 
weinig genuanceerd weergege
ven wordt. Over aanvechtbare 
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Hoe eigenaardig ook maar boeken over financiën 
doen het zeer goed... 

stellingen wordt geen diskus-
siestof geleverd, zodat ze als fei
telijkheden kunnen overkomen. 

,,Opbouw en Afbraak van een 

Groeispiraal" staat echter wel 
borg voor een vlot en ruim over
zicht op de ekonomische groei. 

F.A. 

Eerste uitvoerige studie over 

Reagans sterrenicrijg 
Twee specialisten, R. Berlormik (polemoloog) en 

P. Deboosere (deskundig in VSA-politiek en defen
sie) hebben ons taalgebied verrijkt met een eerste 
uitvoerige studie over Star Wars, het Strategisch De
fensie Initiatief (SDI) van de Reagan-administratie. 

Op 23 oktober 1983 stelde 
de president dit paard van 
Troje voor als het intiatief 

dat de nukleaire bewapenings
wedloop op termijn overbodig 
zou maken, 'n Ruimteschild van 
nukleaire tuigen met laser
bewapening, zou immers in staat 

Reagans sterrenkrijg vraagt onze 
aandacht... 

zijn vijandelijke kernraketten te 
vernietigen, in hun stuwfase of 
nog later. De wetenschappelijke 
en technische uitdaging, die dit 
projekt is, wordt op boeiende 
wijze voorgesteld. Nogal was 
aandacht krijgen wetenschappe
lijke sceptici uit de VSA. 

High tech-plan 
Dat Reagan inzake de realisa

tie een rustpauze voorstelt, als 
gebaar van goede wil naar de 
Sovjet-Unie toe, zal de slechtme-
nende burger inderdaad doen 
denken dat alle problemen nog 
lang niet opgelost zijn. 

Welke zijn de wortels van dit 
defensief fiigh tech-plan? Hoe 
gaat het bestaan van zulk een 
plan werken? Wat gaat de reali
satie ervan meebrengen? 

De vrede waarop het gericht is 
— de Pax American — is wereld
wijd bekend. Na de periode van 
de internationale desillusies 
(1960-1980), achten sommigen in 
de VSA de tijd gekomen dat de 
States haar leidende wereldposi
tie terug duidelijk moet mani
festeren. Het SDI is daarbij het 
militaire luik dat aan beide zijden 

van de plas wetenschappelijke, 
technische en ekonomische ver
lokkingen aanbiedt. 

Eureka? 
Deze overtroeflijn kan de 

bestaande akkoorden en voor
ziene onderhandelingen ont
wrichten. Van hieruit heeft men 
de indruk dat deze het Reagan-
bewind niet nauw aan het hart lig
gen. Dialoog heet zwak, konfron-
tatie is troef. De auteurs, die ge
degenheid paren aan engage
ment, vrezen dat de lont aan
gestoken wordt voor een nieuwe 
en explosieve militarisenng van 
de ruimte, waarin wetenschap en 
ekonomie meegesleurd dreigen 
te worden. 

Sommige landen van de Euro
pese Gemeenschap hebben hun 
steun aan het SDI reeds toege
zegd. Eureka is wel ,,civiel", 
maar gemakkelijk inschakelbaar. 
In België, dat het NAVO-
hoofdkwartier herbergt is een 
sterke SDI-lobby aan het werk, 
die op veel steun kan rekenen in 
de rangen van de huidige rege
ringsmeerderheid. 

Het boek Star Wars vraagt 
onze aandacht, nu de sterrenkrijg 
als projekt voor de volgende de
cade, voor de deur staat. 

M.C.-Decorte 

— Star Wars, r. Berlomik en P. De-
iMOsere. Uitg. Epo, Antwerpen 
1986, 320 biz., 698 fr. 
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Internationaal Uilenspiegelkongres te Ulm 

Tijl tussen 
Schelde en Donau 

Toen in 1968 door de Vlaamse kultuurkring ,,De 
Ulenspiegelgezellen" te Antwerpen het eerste inter
nationale Uilenspiegelkongres werd gehouden, 
bleek dadelijk dat niet alleen het oude volksboek uit 
de 16e eeuw maar niet minder het epos van Ch. De 
Coster, verschenen in 1868 nog steeds een verba
zende belangstelling genoot. 

H OOGTEPUNT van hef 
toenmalige kongres was 
de officiële aanstelling tot 

Europees Uilenspiegelbroeder 
van burgemeester Lode Craey-
beckx. Een feestelijk gebeuren 
dat doorging op initiatief van de 
Deutsche Freundeskreis Till Eu-
lenspiegel die reeds enkele jaren 
voordien kanselier Konrad Ade
nauer tot Eulenspiegelbruder had 
aangesteld. 

Na Antwerpen 
en Damme 

Waar door de Vlaamse Ui
lenspiegelgezellen reeds een 
paar malen een internationaal Ui
lenspiegelkongres werd inge
richt, was het ditmaal de beurt 
aan de Duitse Eulenspiegel-
freunde, om aan de oevers van 
de Donau samen te komen. In de 
historische Donaustad Ulm, inde 
schaduw van de Münster-toren, 
vergaderden drie dagen lang zo
wat honderdvijftig Uilenspiegel

speurders uit binnen- en bui
tenland. 

Hoogtepunt van het kongres 
was de aanstelling van de mi
nisterpresident van het land 
Baden-Würtenberg, LotharSpath 
tot Europees Uilenspiegelbroe
der. De delegatie uit Vlaanderen 
die er door Oberbürgermeister 
Ernst Ludwig van ulm en de voor
zitter van de Duitse Uilenspiegel-
vriendenkring burgemeester Ha-
gedorn uit Schöppestedt hartelijk 
welkom geheten, werd geleid 
door Bert Peleman, ere-
voorzitter, en Louis Vanpeborgh, 
voorzitter van de Vlaamse Ui
lenspiegelvriendenkring Albert 
Poels. ook hier bleek Uilenspie
gel de ideale schakel tussen alle 
deelnemers en partijen en zette 
de CDU-ministerspresIdent tij
dens zijn dankwoord, na de fijn
zinnige lofrede van raadsheer 
Bosse, zijn toehoorders aan het 
schaterlachen, mede tot jolijt van 
de SPD-burgemeester van 
Schöppenstedt. 

JAY BROWN (Billy Green Bush) 
IS getrouwd met Helen (Dee 
Wallace Stone) en onder hun 

beidjes hebben ze twee kinderen, de 
jonge Brad (Scott Grimes) en het 
meisje April (Nadine van der Velde) 
Ze wonen op een kleine boerderij in 
Kansas Op een dag komt m hun 
omgeving een ruimtetuig naar bene
den Het IS bevolkt met Kntes, kleine 
levendige en vechtlustige wezentjes 
met zeer scherpe tandjes en een 
onbevredigbare eetlust (helemaal 

NIEUW 
IN DE BIOS 

geen Mik & Mak's dus) Het zijn alles-
eters Tafels, stoelen, bedden, koei
en, mensen Deze Krites waren ter 
dood veroordeeld op hun planeet van 
oorsprong maar konden ontsnappen 
Ze worden achternagezeten door 
twee premiejagers, die opdracht heb
ben heb te doden voor ze beginnen te 
eten 

Het eigenaardige aan die premieja
gers IS dat ze eender welke gestalte 
kunnen aannemen Een wordt, na het 
bekijken van een videoclip de zanger 
Johnny Steele (Terrence Mann), de 
andere zal, nadat ze het door Krites 
veminkte lijk van hulp-sheriff Jeff Bar
nes (Ethan Phillips), diens verminkte 
gestalte aannemen — een soort Fran
kenstein dus, maar verandert even 
later weer van gedachten als ze in de 

kerk heibel krijgen met pastoor Miller 
(Jeremy Lawrence) en hij m diens 
huid kruipt.. 

Ondertussen belegeren de Krites 
de hoeve van de Brown's en de mon
stertjes — je zou ze kwaardaardige en 
opgeschoten gremlins kunnen noe
men — zorgen voor het opdrijven van 
de spanning Wanneer dochter Apnl 
haar lover — die was uitgenodigd op 
een etentje — mee naar de schuur 
neemt om daar een potje te vnjen, is 
het enkel wachten op het onvermijde
lijke En ja hoor, de vrijer wordt opge
geten met huid en haar Critters (zo 
heet deze film dus) is dat soort film dat 
om de vijf minuten een verwachte 
verrassing in huis heeft en er af en toe 
in slaagt je eens flink te laten schnk-
ken Knipoogjes zitten er genoeg is, 
zoals het ET-poppetje dat door een 
Krite wordt opgegeten omdat het 
geen stom woord zegt Doorheen het 
hele gedoe loopt dan ook nog sheriff 
Harv (M Emmet Walsh) en de stads
dronkaard Charlie (Don Opper) 

Als je van een lekkere, jonge griezel 
houdi, best o k 

Suske en Wiske gaan op ruimte-
vaartkamp. Dat blijkt een nieuwe kick 
te zijn van de Amerikaanse jeugd, 
sinds NASA (need another seven 
astronauts) zo populair werd met z'n 
vuurwerk Bob (die voor de gelegen
heid een zwarte huidskleur heeft aan
getrokken) en Bobette zijn ook aan
wezig De zoon van Nero, met z'n 
onwaarschijnlijk hoog IQ, kon uiter
aard niet op het appel ontbreken. 

Timmermans 
Niet minder ruimdenkend was 

de zitting van de jaarlijkse alge
mene vergadering. Na de merk
waardige rede over de meervou
dige betekenissen van Uilenspie
gels beschouwingen en antwoor
den uit het Nederduitse volks
boek, gehouden door prof. dr. H. 
Fischer van de universiteit Han
nover, was het de beurt aan een 
paar buitenlandse eregenodig-
den om een feestgroet uit te spre
ken. Vooraf kwam uit Italië prof. 
Giorgini aan de beurt, die wees 
op de stijgende belangstelling 
o.m. in de universitaire Italiaanse 
kringen voor de figuur van Tijl Ui
lenspiegel en de vele werken die 
aan hem werden gewijd. 

Na de Italiaan was het de beurt 
aan Bert Peleman die in zijn 
toespraak herinnerde aan de drie 
Vlaamse overleden Uilenspiegel
broeders: burgemeester Craey-
beckx, toneelauteur en roman
cier Anton Van de Velde en 
beeldhouwer Albert Poels. Bert 
Peleman herinnerde verder aan 
enkele voorname eregezellen 
van de Vlaamse Uilenspiegel
vriendenkring: grafikus Frans 
Masereel, toondichter Lodewijk 
De Vocht, de volkskundige prof. 
K.C.Peeters, dr. Luc Debaene 
e.a. Tevens werd herinnerd aan 
het eertijdse Europese Uilenspie
gelmuseum van Rupelmonde, in 
de zestiger jaren overgebracht 

evenals Sidonie en haar echtgenoot 
Lambik, leider van het kamp Wan
neer een raket op hol slaat met alle 
voornoemden aan boord — zonder 
Lambik evenwel, want die moet nog 
wat dramatisch doen m mission-con
trol — en later op drift raakt, worden 
we verondersteld met de film mee te 
gaan leven. Waarlijk deze Space-
Camp van Harry Winer is je reinste 
lane en apekool, voor kinderen die 
nauwelijks kunnen lezen of voor an
dere stripfanaten 

Ulm had zich fraai opgemaakt 
voor het internationaal Uilenspiegelkongres. 

naar Damme en vervangen door 
het huidige Reinaertmuseum. 

Heel in het biezonder werd ter 
gelegenheid van de honderdste 
verjaardag van zijn geboorte de 
nagedachtenis gehuldigd van Fe
lix Timmermans die o.m. in 1933 
een koddige reeks gekleurde Ui
lenspiegeltekeningetjes maakte 
en waarvan Pallieter, als één van 
zijn meesterwerken, meer dan 
één gelijkenis vertoont met Tijl. 

Uilenspiegelgroet 
Tevens bracht Peleman het 

verheugend nieuws dat het 10 m 

hoge gedenkteken Uilenspiegel 
groet de Schelde van Sophia 
Smitt-Scheltjens op het Mercator-
eiland te Rupelmonde, volledig 
werd opgeknapt. 

Met een orgelkoncert in het 
Munster, een bezoek aan het 
schitterende stedelijk museum 
en een rit langs de Donau en de 
barokke pracht van abdijen en 
kastelen, besloot dit geslaagde 
Uilenspiegelkongres. De wens 
van velen dat weldra weer Vlaan
deren aan de beurt zou komen 
brachten de kongresgangers 
naar huis mee. 

8 Million ways to die van Hal Ashby 
en met een goeie Jeff Bridges en een 
middelmatige Rosanna Arquette is 
een goeie film. 

Matt Scudder (Bridges), inspekteur 
van de drugafdelmg, schiet een drug
dealer neer in het bijzijn van diens 
vrouw en kinderen. Matt zoekt ver
troosting in de drank, maar deze moe
der van vergetelheid lokt hem enkel 
steeds dieper in haar strikken. Uitein
delijk verliest hij er zijn vrouw Linda 

8 Million ways to die van Hal Ashby met Jef Bridges en Rosanna 
Arquette vertelt het tragische verhaal van Amerika's zwakke plek: de 
drughandel en de schijnbaar onmogelijke strijd ertegen. 

en hun dochter Laurie aan, terwijl hij 
de zak krijgt bij de politie. In een lichte 
opflakkering gaat hij de A4 ven/oegen 
en doet boekt resultaat, Hij raakt er 
langzaam terug bovenop. Op een dag 
echter geeft een van zijn mededrink-
zusters hem het adres van een sjieke 
privéklub en het benodigde briefje 
van 100$ om er in te komen. Wanneer 
Matt ernaartoe gaat herkent hij daar 
een heel zootje geboefte, tenwijl de 
eigenaar van de klub een kerel is die 
hij zelf nog voor enkele jaren achter 
de tralies heeft gezet, maar die be
weert nu een legale handel te hebben 
opgezet, waar de call-girls op vrijwilli
ge basis meewerken. Een call-girl. 
Sunny, probeert de hulp van Matt in te 
roepen, om zich door hem te laten 
beschermen, maar Matt kan enkel 
toekijken hoe ze haar voor z'n ogen 
ontvoeren en de keel doorsnijden. 
Nadat hij ontwaakt in een ontwen-
ningsoord, gaat hij op pad tegen de 
drugdealers die hij vermoedt de hand 
te hebben in de moord op Sunny. 

Hal Ashby die we reeds kennen van 
Harold and Maude (71), Shampoo 
(75), Coming Home (78) en Being 
There (79) geeft hier een uitstekende 
demonstratie van zijn regietalent. Met 
Los Angeles als achtergrond en een 
samenvoeging van karakters uit de 
vijf boeken die auteur Lawrence Block 
reeds aan Matt Scudder wijdde, 
maakte hij een boeiende film naar een 
scenario van Oliver Stone, die zijn 
sporen verdiende met het oscarwin
nende Midnight Express en Year of 
the Dragon. 

Willem Sneer 

27 NOVEMBER 



W^Y 

Hel paitijbeslunr deelt mee... 

17 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 24 
november l.l. heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels volgende 
mededelingen verspreid ten behoeve van de pers. 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
heeft een bespreking gewijd aan het 
nakende debat over de rijksmiddelen-

VNOS 
op de buis 

Het VNOS-programma van vrijdag 
5 december '86 om 19u15 op BRT 1 
bevat volgende onderwerpen: 

— „Help, wij gaan verdrinken", een 
reportage over het rampenplan van 
de gemeente Kruibeke, m.m.v. VU-
burgemeester Antoine Denert ; 

— de Vlaams-Waalse geldstroom: 
een onthullend gesprek met VU-
volksvertegenwoordiger Willy De-
saeyere , 

— nieuws 
— in „Mensen van bij ons" het Sint-

Maartensfeest te Kester in het Pajot-
tenland. 

Betoog tegen 
illegeaal stort! 

De Volksunie-bestuursleden 
en -mandatarissen van Zandho-
ven roepen iedereen op samen 
met hen te betogen tegen de 
onwettige gemeentelijke stort
plaats. De eis Is kort en duide
lijk: Sluiting van de illegale 
stortplaats te Massenhove. 
Zandhoven mag geen Lekker-
kerk worden! 

Volgende week zaterdag 6 de
cember om 14 uur. Verzameling 
op het pleintje voor het politie
kantoor. 

begroting 1987 Het Partijbestuur is 
van oordeel dat de Vlaamse eisen, die 
aan de vooravond van dit debat ge
steld zijn, onverminderd moeten wor
den gehandhaafd De Volksunie heeft 
immers steeds de verruiming van de 
middelen en bevoegdheden van Ge
meenschappen en Gewesten geëist 
Ze verheugt er zich over dat tegen de 
achtergrond van de huidige diskussie 
in de meerderheid, deze Vlaamse eis 
ook door andere partijen dan de 
Volksunie wordt gesteld De Volks
unie hoop dat o m de CVP het terza
ke door haar ingenomen standpunt 
onverminderd zal handhaven tijdens 
het begrotingsdebat bij de stemmin
gen 

Beloften 

De Volksunie beklemtoont daaren
boven dat alle bevoegdheden die kun
nen overgedragen worden, toever
trouwd moeten worden aan de Ge
meenschappen en Gewesten en dat 
de financienng ervan kan geschieden 
door eigen middelen Dit betekent 
konkreet de afbouw van het dotatie
systeem ten voordele van ristorno's 
De Volksunie hennnert er aan dat de 
eerste-minister persoonlijk dit in 1980 
heeft beloofd, en belofte die totnogtoe 
met werd gehouden 

De afbouw van het dotatiesysteem 
IS trouwens een onmisbare voorwaar
de, op een ogenblik dat in Vlaanderen 
de ekonomische krisis zich weer hard 
laat voelen, wat o m. blijkt uit het 
dramatisch verloop van de werkloos
heidscijfers, met zopas weer 10 000 
Vlaamse werklozen méér. 

Inzake de toekenning van de erfe-
nisrechten aan Brussel blijft de Volks
unie keihard bij het standpunt, dat 
deze financiële overdracht slechts 
mag geschieden nadat de Brusselse 
Vlamingen de hen sinds jaren beloof
de maar nooit verwezenlijke machts-
pariteit hebben gekregen. De Volks

unie hoopt er op, dat de overige 
Vlaamse partijen onverzettelijk zullen 
zijn en dat deze sterke Vlaamse on-
derhandelingstroef maximaal zal wor
den gebruikt Meer in het bijzonder is 
het Partijbestuur van de Volksunie 
van mening, dat de onderhandelingen 
die op dit ogenblik tussen de Vlaamse 
partijen worden gevoerd, terzake tot 
overeenstemming en een akkoord 
moeten leiden 

Fiskale druk 

Het Partijbestuur van de Volksunie 
heeft vastgesteld dat, inzake verlich
ting van de fiskaliteit, de regerings
partijen onderling sterk verdeeld zijn 
Inmiddels moet worden vastgesteld 
dat de fiskale en parafiskale druk 
tijdens de regenngen Martens V en VI 
met 10 % IS opgelopen 

De overgrote meerderheid van de 
EEG-landen heeft in dezelfde penode 
zijn fiskale druk verlicht Alleen Dene
marken, Italië en België zijn daarin 
niet geslaagd 

TAK 
naar 
Voeren 

Het Taalaktiekomitee organiseert 
op zondag 7 december een manifes
tatie te Voeren. 

Er wordt verzameld op de Grote 
Markt van Bilzen om 11u 

Wie meer wil weten over uren en 
plaatsen van de bussen die uit zowal 
alle Vlaamse steden vertrekken 
neemt kontakt op met Ene Cromme-
lynck. De Leiekaai 87 te 9000 Gent 
(091/26 87.59). 

Werkgroepen opgericht 

VVM bereidt oi(tober '88 voor 
De nationale stuurgroep van de Vereniging voor Vlaatnse Man

datarissen startte op 28 oktober haar werkzaamheden ter voorbe
reiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 1988. 

Gedurende twee jaren willen wij op deze bladzijde regelmatig 
nuttige informatie bezorgen aan onze gemeentemandatarissen, de 
kandidaat-mandatarissen en de afdelingsbesturen. 

We doen dan ook een dubbele 
oproep om alle nuttige ervaringen of 
bemerkingen over te maken aan 
VVM, Barrikadenplein 12 te Brussel 

Alle nuttige informatie zal in deze 
vast VVM-rubnek van ,,Wij" een 
plaats krijgen Geen ellenlange ver
slagen van gemeenteraadszittingen, 
maar wel nuttige tips, wijzigingen, 
adressen, initiatieven en akties, van 
meerderheid of oppositie uit 

Werkgroepen 
Ter voorbereiding van het program

ma van de gemeenteraadsverkiezin
gen, dat tijdig nationaal zal worden ter 
beschikking gesteld, zijn er een zestal 
werkgroepen opgericht' 

1 Werkgroep gemeentelijke demo-
kratie (informatie-Inspraak, interkom-
munales, enz ) Verantwoordelijke is 
Laurens Appeltans, schepen van 
Herk-de-Stad, wonende Grote Hool-
straat 29 A Herk-de-Stad tel 
013/5 12,", 

2 Ftnanties en gemeentelijke dien
sten en management, politie, brand
weer en veiligheid. Verantwoordelijke 
IS Patrick Allewaert, Ooststraat 48 te 
8800 Roeselare, schepen van Roese-
lare 

3. OCMW en sociale politiek, ge-
zins- en bejaardenbeleid onder lei
ding van Simonne Janssens, M. 

Scheperslaan 171 Zolder, voorzitster 
OCMW van Heusden-Zolder 

4. Leefmilieu, ruimtelijke ordening, 
stadskern-vernieuwing, huisvesting, 
openbare werken en verkeer, onder 
leiding van Geert Bourgeois, schepen 
van Izegem, Vandenbogaerdenlaan 
47 te 8700 Izegem. 

5 Kuituur, onderwijs, jeugd- en 
sportbeleid, wijkwerking, rekreatie, 
Vlaams beleid en Derde Wereld onder 
leiding van Etienne Van Vaeren-
bergh, burgemeester van Lennik, Ni-

VVün-informatie-

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. 

noofse steenweg 236 te 1680 St 
Quintens. 

6. Handel, landbouw en nijverheid, 
toerisme en energie onder leiding van 
André Geens, schepen van Zottegem, 
Gentsesteenweg 66 te 9620 Zotte
gem 

Oktober '88 tegemoet! 
WIJ doen dan ook een dringende 

oproep aan alle mandatanssen of ie
dereen, die op één van de verschillen
de genoemde terreinen een vernieu
wende inbreng kan doen, zich ken
baar te maken aan de betrokken 
groepsverantwoordelijke of aan het 
VVM-sekretariaat te Brussel U vraagt 
dan naar Mark Ribbens 

De werkzaamheden van deze groe
pen zullen starten in de maand de
cember De ontwerpnota's zullen in 
de loop van 1987 worden overge
maakt aan de plaatselijke frakties en 
de afdelingsbesturen om in het najaar 
1987 uit te monden op een groot 
kongres van VVM 

De programmabrochure gemeente
raadsverkiezingen 1988 zal begin 
1988 aan al onze kaders worden over
gemaakt. 

We rekenen er op dat uzelf of 
eventueel één van uw vnenden van 
binnen of buiten de partij, enige posi
tieve inbreng zult hebben, zodat wij 
samen kunnen bouwen aan een ver
kiezingsoverwinning in 1988, die nog 
groter zal zijn dan deze van 1982 

Johan Sauwens, 
Voorzitter VVM 

Met vernieuwde ijver 
Inderdaad loopt op dit ogenblik met vernieuwde Ijver en op tal van 

vlakken een wervingsaktie voor ons weekblad. Zowel door de partijraads
leden, de ,,traditionele" wervers, als bij de VU-leden. 

De eerste uitslagen die de administratie van ons weekblad kon registre
ren zijn bemoedigend. 

Vandaag brengen wij een eerste uitslag van de werving door onze 
wervers. 

Hoe zit de puntenrace in mekaar? Elk nieuw ,,WIJ"-abonnement met 
doorlopende opdracht (de gekende DO-formule) levert de werver 15 
punten op, een „WIJ "-abonnement als gewoon jaarabonnement 12 pun
ten. 

Elke dinsdagmiddag om 12 u. wordt de stand opgemaakt. Punten die 
later binnenkomen worden de volgende week gepubliceerd. 

Hoe de huidige toestand er uit ziet leest u af van onderstaande 
rangschikking. 

Tot volgende week? 

Top 20 

10. 

12. 
13. 

18 

20 

Jan Caudron, Aalst 344 
Anny Lenaerts, Wilrijk 96 
Johann Vancoppenolle, St.Truiden 84 
Frans Lachi, Lier 75 
Georges Raes, Ledegem 72 
Hugo Coveliers, Aartselaar 60 
Hugo Roggeman, Gentbrugge 45 

Hilde Van den Buicke, Maldegem 45 
Paul Van Grembergen, Ertveide 45 
Ward Herbosch, Wommelgem 42 
Enk Vandewalle, Izegem 42 
Albrecht De Schrijver, Itterbeek 36 
Jaak De Groeve, Ertveide . . . 
Jaak Dornez, Marke 
Maria Van Caenegem, Hillegem 
Luk Vanhorenbeek, Korbeek-Lo 
Geert Vermeulen, Tielt . . . . 
Walter Luyten, Berlaar 
Jef Maten, Deurie 27 
VU-Kruibeke . 
VU-St.Gilhs-Waas 

24 
24 

Europese 
Volkshogeschool 

Na onze suksesrijke vorige edities 
koos de Europese Volkshogeschool 
1987 voor de volgende twee vakantie
reizen . 

1 Katalonie Verblijf in Ampunas 
en Monells Vertrek 17 juli, terugkeer 
30 juli Prijs alles inbegrepen (reis, 
verblijf, uitstappen) 12 000 fr Aantal 
deelnemers beperkt tot 50, 

2 Aostadal Verblijf in Aosta Ver
trek 11 augustus, terugkeer 25 au
gustus Prijs alles inbegrepen (reis, 
verblijf, uitstappen, enz ) 15 500 fr 
Aantal deelnemers beperkt tot 53 

Nu reeds kan er een inschrijving 
genomen worden bij de Europese 
Volkshogeschool, Baron E Des-
campslaan 154 te 3018 Wijgmaal-
Leuven, verantwoordelijke Luk Van
den Winckel Dit kan gebeuren door 
storting van een voorschot van 2 000 
fr op rekening nummer 979-3497966-
70 van W Kuijpers te Herent met 
vermelding van de gekozen reis Voor 
verdere inlichtingen kan u terecht op 
hogervermeld adres tel 
016/22 96 42 (bureeluren) — 
016/44 95 88 (na 18u ) 
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In het teken van de otter... 

Milleuveertlendaagse 
te Neeroeteren 

Voor de derde maal richt de Dienst Leefmilieu van de Stad 
Maaseik een milleuveertlendaagse in. 

Deze gaat door van 28 november tot en met 14 december a.s. in 
het Kultureel Centrum te Neeroeteren. 

Na het Maassymposium is dit de tweede grote milieumanifesta
tie van het jaar. Hieruit bli)l(t dat IMaaseik zich meer en meer toont 
als een zeer bewuste milieu-bezorgde gemeente in het IMaasland 
en Limburg. 

De veertiendaagse loopt onder impuis van schepen van Leefmi
lieu en Ruimtelijke Ordening Jaak Cuppens. 

Tentoonstelling 
De tentoonstelling bestaat uit vier 

delen 
De otter deze tentoonstelling van 

100 m2 kwam tot stand door samen
werking van de Zoo van Antwerpen en 
de Nationale Campagne Bescher
ming Roofdieren Het geheel is uitge
bouwd rond de otter en zijn bedreigin
gen Daarbij ligt de klemtoon op het 
behoud van de waterbiotopen 

Thema's als watervervuiling, sane-
nng en kanalisatie van waterlopen, 
verstoring door rekreatie komen aan 
bod Het IS de eerste maal dat deze 
tentoonstelling naar Limburg komt 
Het woord Oeter is mogelijk afgeleid 
van otter, waar kon deze tentoonstel
ling beter doorgaan dan in Neeroete
ren' 

De leefmilieucampagne van het mi-
nistene van Leefmilieu 

De resultaten van de tekenwed-

VU-Dilsen dankt 
Langs deze weg wil VU-Dilsen alle 

bezoekers van haar jaarlijks bal dan
ken voor hun aanwezigheid 

Dankzij de vele bekenden en sym
pathisanten IS dit jaarlijks feest ook dit 
jaar weer uitgegroeid tot een festijn 

Ook dank aan de vele mandataris
sen, aan VU-voorzitter Jaak Gabnels, 
VUJO-voorzitter Limburg, Wilfned 
Remy, raadsleden en schepenen van 
de naburige gemeenten en zeker met 
te vergeten de afvaardiging uit Brus
sel, voor hun aanwezigheid Onze 
dank gaat ook uit naar het Brazil 
Quintet, dat voor de gepaste sfeer 
zorgde 

strijd voor het lager ondenwijs ,,De 
natuur in mijn buurt" 

Een voorstelling van de Dienst 
Leefmilieu van de stad 

Deze tentoonstelling kan je elke 
werkdag bezoeken van 9 tot 17 uur, 
tijdens de weekends van 10 tot 12 uur 
en van 14 tot 17 uur 

Info-avonden 
Vrijdag 28 november om 20 uur 

Info-avond over de Bosbeek Eerst 
een diareeks over de Bosbeek (20 
min), daarna een uiteenzetting van 
de LISEC-studie over de beek Gratis 
toegang 

Vrijdag 5 december om 20 uur stelt 
het Vogelasiel van Opglabbeek zijn 
werking voor Over het afhalen, ver
zorgen van wilde dieren maar ook de 
strijd tegen de vogelvangst, klemmen 
komen in deze diareeks aan bod 
Gratis toegang 

Vrijdag 12 december om 20 uur 
Voordracht met diaprojektie door Hu-
bert Lehaen, bekend natuurfotograaf 
,,ljsland, eiland met een merkwaardi
ge natuur", bijzondere vogels, plan
ten maar ook vulkanen, geisers 
,.Grensoverschrijdend landschap" 
Toegang 50 fr 

Wandelen 
Het IS niet alleen de bedoeling om 

mensen passief Isezig te houden, 
daarom ncht de Dienst Leefmilieu een 

Een Mijnalmanak ook voor U! 

ALMANAK 
„Red Onze Mijnen'", werkgroep voor Limburg en haar mijnen 

verkoopt een „mijnkalender" Met de opbrengst wil de aktiegroep 
informatie, studie, demonstratie en strijdvaardigheid bekostigen Help 
haar daarmee, koop een almanak door overschrijving van 100 BF op 
rekeningnummer 800-2095168-46 van „Red Onze Mijnen", Paal
steenlaan 14, 3761 Neerharen. „Mijnalmanak" vermelden Doen' 

dnetal wandelingen m de l\^aaseikei 
natuur in 

Zondag 30 november Geleide 
landschapswandeling in de Tosch, 
het geklasseerd gebied van de Bos
beek Samenkomst aan de kerk van 
Neeroeteren om 13u45, Boerderij 
,,Moskou" 14 uur 

Zondag 7 december Geleide land-
schapswandelmg langs de Bosbeek 
Aan de kerk van Opoeteren om 14 
uur 

Zondag 14 december Geleide 
wandeling langs de Maas en de grmd-
gaten Met wat geluk zijn er al veel 
ovenwinterende vogels aangekomen 
Samenkomst aan het douanekantoor 
te Maaseik om 13u30 

Voor deze wandelingen zijn stevig 
schoeisel of laarzen gewenst, een 
verrekijker is aanbevolen 

Meer informatie bij de Dienst Leef
milieu, Sint-Lambertuskerkstraat 10, 
Neeroeteren Tel 86 37 12 

Bij VU-Beringen 
Gespreksavond 
en vlaggewilding 

Op vrijdag, 21 november had een 
gespreksavond plaats te Beringen in 
het Thier Brau Hof, voor alle leden en 
sympathisanten Er was een goede 
opkomst voor deze zeer interessante 
avond 

Gastspreker was Toon Van Over-
straeten Hij vertelde zijn belevenis
sen sedert zijn verkiezing tot senator 
Er werd gespannen naar hem geluis
terd en bij tussenpozen werd er ook 
flink gelachen want hij wist allerlei 
interessante annekdoten te vertellen 

Tijdens deze avond werd ook de 
nieuwe afdelingsvlag gewijd die ge
schonken werd door de afdeling Mort-
sel bij gelegenheid van het verbroede-
ringsfeest na de betoging te Hasselt 
Er was dan ook een flinke afvaardi
ging aanwezig van Mortsel en het 
peterschap werd waargenomen door 
de voorzitter van Mortsel terwijl als 
meter de echtgenote van voorzitter 
van Beringen mevrouw Vanzonhoven 
fungeerde Ook het VNJ trad op 

LIMBURG 
NOVEIUBER 

28 HERK-DE-STAD: Mosselfeest m 
de Amandinazaal Schakkebroek 
Vanaf 19u30 

29 TESSENDERLO: Spaanse 
avond in het Honden- en Schutterslo
kaal te Hulst Discobar De Patty's 
Voor 600 fr eten, dnnken, dans en 
plezier Inschrijven vóór 22/11 bij de 
bestuursleden van FVV-TessenderIo 

DECEIUIBER 

6 HASSELT: Vlaams mosselfeest 
m feestzaal ,,Malpertuus", Vossen-
bergstraat 56, Godsheide-Hasselt 
Vanaf 18u30 Keuze tussen mosselen 
of 1/2 haan 280 fr Org Vlaamse 
Knng Hasselt 

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 

ANTWERPEN 
NOVEiMBER 

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 m 
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 F=VV-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 /3B Kapellen 
Overzet Flandria in Lillo gratis Aan
vang rondleiding om 14u30 Ver
plichte inschrijving voor 5/11 aan 50fr 
op tel 665 33 60 Org FVV-Kapel-
len 

29 MOL: Volksuniebal m zaal Mal-
pertuus, Turnhoutsebaan 15 Aan
vang 20u 
29 MECHELEN: Sinterklaasfeest in 
zaal De Draaiboom om 15u Kinder-
animatie, 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 
29 HULSHOUT: Mosselbal in het 
Parochiecentrum Houtvenne Mosse
len of koude schotel Aanvang 19 
uur Org VU-Hulshout 
30 HERENTALS: Smt-Niklaasfeest 
in zaal Nieuwland om 14u 
DECEMBER 
6 KONiNGSHOOIKT: Jaarlijks VU-
bal m de Parochiezaal, Mechelbaan 
Orkest The Sphinx Deuren om 20u 
Inkom 80 fr Tombola op inkomkaar-
ten Org VU-Koningshooikt 
7 NIJLEN: Joelfeest in zalen Nilania 
om 15u Geen inschrijving Men be
taalt aan de kassa 250 fr voor toe
gang en rijke koffietafel Org Sint-
Maartensfonds Antwerpen-Mechelen-

Limburg-Kempen 
7 HULSHOUT: Sinterklaasfeest om 
14u in de parochiezaal Hulshout Kin
deren leden 150 fr , met-leden 175 fr 
13 NiJLEN: Ontmoetingsavond m 
lokaal Kempenland Aanvang 19u 
Org Vlaamse Kring Kempenland 
20 WILLEBROEK: Een „H"-aparte 
muziekavond met,,evergreens" door 
het Van Gestel-kwartet, in de Rubens
zaal te Blaasveld Org VUJO-VU-
Willebroek Kaarten te bekomen bij 
Martine Colans (03/886 58 70) of bij 
Peter Heremans, Schoorheidelaan 
35, Tisselt 

Uitslag tombola 
Wommelgem 

Nummers 1059—1076 — 1114 — 
1124—1163—1203—1278 — 1281 
— 1304 — 1313 — 1375 — 1416 — 
1492—1497—1506—1566 — 1601 
— 1699 — 1728 — 1786 — 1833 — 
1874 

Deze nummers werden geloot op 
15 november 11 tijdens de dansavond 
van de afdeling 

Bvba Baert & Zonen 

Openbare verlichting, signalisatie, 

grondwerken, metaalconstructie en plastificatie 

Herderstraat 6 
(Industriepark) 

9140 ZELE 

Tel.: 052/44.64.31 

ooooooooooooTOocooooooTO rAf/Af.f//.*if/. 
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,,Stop afbraak Onderwijs" 

Gedenkplaat onthuld te 
WIJgmaal 

De Leuvense mandatarissen blijven aictie voeren tegen de 
afbraalc van het onderwijs. Verleden week organiseerden zij aan 
de gesloten lagere gemeenteschool van Wijgmaal (Leuven) een 
nieuwe aktie. In aanwezigheid van talrijke perslui werd aan de 
getroffen school een gedenkplaat onthuld „ter nagedachtenis van 
de leerkrachten die in Vlaanderen hun job verloren". 

Vooreerst werd het woord gevoerd 
door Valere Oversteyns, voorzitter 
van de VU-afdeling Wijgmaal, die 
bondig de voorgeschiedenis van de 
gesloten school belichtte en de klem
toon legde op de politieke nefaste 
knoeiboel en de benoemingspolitiek. 

Hierin bijgesprongen door het Leu
vense gemeenteraadslid Vital Gee-
raerts, die zijn inspanningen m de 
onderwijskommissie toelichtte 

Provincieraadslid Jons Depré be
naderde de Leuvense problematiek 
vanuit een Vlaams-Brabantse ge
zichtshoek. 

„Spookleerlingen" 
In een kernachtige toespraak trok 

kamerlid Luk Vanhorenbeek van leer 
tegen de té hoge besparingen in het 
onderwijs De werkloosheidscijfers in 
het onderwijs liggen immers veel ho
ger dan Coens wil doen geloven 
Opvallend in deze benadenng was de 
grote overeenkomst tussen de VU-
gegevens en recente RVA-cijfers 

Kamerlid Vanhorenbeek waagde 
zich aan een extrapolatie van de ar-

rondissementele cijfers waar Coens 
spreekt over 2 500 verloren gegane 
banen, blijkt uit kontroleerbare cijfers 
dat er in werkelijkheid circa 7 300 
onderwijsmensen hun baan verloren. 
Weinig rooskleurige cijfers als men 

bedenkt dat de denataliteit binnen 10 
jaar nog ongeveer 3 300 banen zal 
kosten Hetgeen betekent dat binnen 
afzienbare tijd 1/3e van ons leraren
korps werkloos zal zijn 

Nadien lichtte Europarlementslid 
Willy Kuijpers een aantal konkrete 
reaffektatiegegevens toe Hij had het 
over chaotische lessenroosters, de
motivatie van leerkrachten en direktie 
en trok daaruit de passende beslui
ten Vlaanderen blijft tweemaal meer 
betalen, enerzijds door de inlevenng, 
anderzijds door de overheveling van 
Vlaams geld naar Walloniè, waar bo
vendien spookleerlingen blijven le
ven! 

Projekt „Groen en Vlaams" 
Na een reeks plaatselijke vergaderingen (7.11.86 te Halle, 

13.11.86 te Zemst, 18.11.86 te Meise, 21.11.86 te Roosdaal en 
25.11.86 te Asse) houdt „Vorming en Gemeenschap" een algeme
ne vergadering op vrijdag 28 november 1986 om 20u. in zaal „Den 
Beiaard" tegenover de kerk in Kampenhout-centrum. 

Naast de algemene werking be
spreken WIJ er samen de vordering 
van het projekt ,,Groen en Vlaams" 
met verslagen uit de werkgroepen 
Afval, Gewestplannen, Verkeer en 
Zuiver water 

Na deze algemene vergadenng 
gaat de werking van de werkgroepen 
verder. 

Zuiver water: zaterdag 29 novem
ber om lOu m het gemeentehuis van 
Ternat (aan het Gemeenteplein in 
Ternat centrum): eerste bespreking 
samen met vier deskundigen. 

Afval- woensdag 3 december 1986 

om 20u in 't Schuurke aan de Oude 
Graanmarkt te Brussel. Deze werk
groep plant weldra ook een bezoek 
aan de verbrandingsoven van Brus
sel. 

Verkeer- woensdag 10 december 
1986 om 20u in 't Schuurke aan de 
Oude Graanmarkt te Brussel 

Gewestplannen- woensdag 3 de
cember 1986 om 20u in de Knstallen 
Bol aan de Oude Graanmarkt te Brus
sel. 

Wie wil meewerken aan het projekt 
,.Groen en Vlaams" is hartelijk wel
kom 

„Nooit meer oorlog" 
Bij de 11 november-herdenking te Liedekerke, is VU-VUJO sedert 

laren onafgebroken aanwezig. 
,,Nooit meer oorlog" vermeldde de graftak die Veerie en Annelies 

De Brabanter neerlegden, begeleid door vader Johnny, VU-afdelings-
voorzitter. ook het VU-gemeenteraadslid Frans Van den Borre was 
aanwezig. (foto p. Gies) 

Jet en Lenke 
danken! 

Wij bedanken hartelijk ie
dereen die ons geschenken 
heeft gegeven, ook allen die 
aanw/ezig waren of gelukwen
sen hebben gestuurd, voor 
onze DIAMANTEN BRUILOFT 
op 18 OKTOBER laatstleden 
te Hoegaarden. 

Jef Vandeptas en Elena Huts 
Oudstrijdersstraat 18 

3320 Hoegaarden 

vu-wilsele 
rouwt 

Op woensdag 26 november 1986 
werd in de St Agatha-Parochiekerk te 
Wilsele-Putkapel Paul Dewel uitgelei
de gedaan 

Paul werd geboren op 15 december 
1936 In Wilsele was Paul een gekend 
figuur die zijn Vlaamse gezindheid 
niet onder stoelen of banken stak en 
dan ook aansloot bij de Volksunie. 
Ondanks zijn handcap heeft hij zich 
steeds ingezet in de Volksunie, eerst 
als lid en het laatste decennia als 
bestuurslid. Bedroefd, toch dankbaar 
voor zijn hulp hebben wij Paul naar 
zijn laatste rustplaats gedragen. In 
onze gedachte zal hij steeds verder 
blijven leven. 

VU-Wilsele 

NCC voert aktie 

Voor Nederlandstalige 
identiteitsi(aarten 

De Nederlandse Kommissie voor de Kuituur van de Brusselse 
Agglomeratie (NCC) legt op dit ogenblik de laatste hand aan een 
gerichte campagne in het kader van de uitreiking van nieuwe 
identiteitskaarten. De campagne „Uw nieuwe identiteitskaart in 
het Nederlands" gaat op 1 januari 1987 definitief van start. 

Met ,,Uw nieuwe identiteitskaart in 
het Nederlands Een sterke keuze" 
wijst de NCC in de eerste plaats op de 
officiële keuzevrijheid waarmee elke 
inwoner van de Brusselse agglomera
tie zelf kan beslissen over de basis-
taal — Nederlands of Frans — van 
zijn nieuwe identiteitskaart 

De onduidelijkheid die hierover nu 
nog bij vele Brusselaars bestaat, is 
daarmee meteen voorgoed uit de we
reld geholpen Verder wil de NCC-
aktie de Nederlandstaligen te Brussel 
sensibiliseren voor een bewuste keu
ze van het Nederlands De Neder
landstalige identiteit wordt daarbij uit
drukkelijk verbonden met de Vlaamse 
Gemeenschap in ons land, die mo
menteel een sterke positie inneemt en 
zich m een uitgesproken dinamische 

beweging naar de toekomst ontwik
kelt. Een aantrekkelijke identiteit dus 

Brede informatie 

Voor de verspreiding van het pro
motiemateriaal worden de sociaal-kul-
turele raden ingezet De NCC rekent 
hiervoor tevens op al de Nederlands
talige scholen, verenigingen en instel
lingen, die ZIJ aktief wil betrekken bij 
het bekendmaken van haar bood
schap. 

Logo en clichés van het promotie
materiaal kunnen in december aange
vraagd worden. 

BIJ de NCC kan men terecht voor 
nadere inlichtingen- NCC — dienst 
Kulturele Uitstraling, Sainctelette-
plein 30 te 1080 Brussel 
(02/426.99.78). 

BRABANT 
NOVEMBER 

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 Vnendenknng. 
29 LENNIK: Balinese Kunst in Hui
ze Zwartenbroek, Zwartenbroekstraat 
127 Deze tentoonstelling loop tot en 
met 14/12 Open weekdagen van 18 
tot 21 u Zaterdag en zondag- van 14 
tot 21 u. Vrije toegang. Org Fed 
Vlaamse Kringen van Brabant 
30 AFFLIGEM: VU-eetmaal in de 
parochiezaal van Essene. Van 11 u30 
tot 20 uur 

DECEMBER 

4 RUISBROEK: Voordrachtavond 
,,De koopkracht van het gezin bron 
van welvaart" in café ,,De La Gare", 
Stationsstraat 67. Aanvang 20u Toe
gang gratis Iedereen welkom Org. 
Vlaamse Vnenden 
6 BUIZINGEN: Jaarlijkse pensen-
kermis in de ,,Don Bosco-kelder", 
Alsembergsesteenweg. Vanaf 17 uur 
Ook op zondag 7/12 vanaf 11u30. 
Sinterklaas komt op bezoek Ook 
voorzitter Gabriels zal aanwezig zijn. 
Org.: VU-Buizingen 
11 RUISBROEK: Voordrachtavond 
,, Koopkracht welvaart/welzijn/beste-
dingspatroon" in café ,,De La Gare", 
Stationsstraat 67 Aanvang. 20u Toe
gang gratis. Iedereen welkom. Org.. 
Vlaamse Vnenden. 
12 KAMPENHOUT: Kaartavond in 
de Vredezaal te Berg centrum. Aan
vang rond 20u. Talrijke mooie prijzen 
zijn voorzien. Org - VU-Groot-Kam-
penhout. 
13 ITTERBEEK: Volksuniebal van 
de arr Brussel en Halle-Vilvoorde in 
Recreatiecentrum Itterbeek Orkest: 
Waltra. 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 
wk 100 fr. 

r U I T N O D I G I N G ^ 
DE FEDERATIE VAN » 

VLAAMSE KRINGEN VAN BRABANT 
heeft de eer U uit te nodigen op de 

unieke tentoonstelling van 

Balinese Kunst 

Exporuimte: 
«Huize Zwartenbroek» 
Zwartenbroekstraat 127, LENNIK 

Authent ieke houtsni jwerken batrks zi lverwerken 
en schikJenjen 

DEZE TEHTOONSTELUNG GAAT DOOR 
ran 29 NOV tot en mat 14 D E a 1986 
Open we«kdagen van IB tot 21 uur 
zaterdag -t- zondag van 14 tot 21 uur 

VRUE TOEGANG 

Balinese dans en beeldhouwdemonstrat te 
door I KETUT WIDANA en I B RAI ARTHA. 

in samenwerk ing met 

Garuda indonesia^^^ 
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20 m] 
18 november 1886 - 28 november 1980 

Amedee Verbruggen herdacht 
Een eeuw geleden werd Amedee als derde van 10 te Bazel 

geboren, een Waalslands polderdorp, waar rietwerk, manden-
vlechterij en klompenmakerij - naast de klassieke landbouw - het 
leven mogelijk maakten. Klompen en wijmen zouden vanaf zijn 
elfde ook voor Amedee het leven bepalen. Maar toen me ,,de 
kassei" doorheen Bazel naar Temse trok, werd hij kasseilegger 
voor anderhalve frank per dag! Verbruggen was toen 15 jaar... 

Op 4 augustus 1914 trok de kassei
legger van het Waasland als vrijwilli
ger naar de grote oorlog en keerde er 
terug als anti-militanst met een reeks 
eretekens en tevens een vaste 
Vlaams-nationale wil 

Volksredenaar 

Voor VOS en de Frontpartij werd 
Verbruggen de propagandist, spre
kend en getuigend voor ons goed 
volksrecht Net als Rodenbach be
greep hij dat toneel voor de volksop
voeding en de politieke bewustwor
ding van groot belang was Vergeet 
met dat radio en TV onbestaande 
waren Boeken, dagbladen en tijd
schriften waren eerder een uitzonde-
nng voor velen Zijn volksgeliefdheid 
groeide en drukte zich uit m een 
4 000-tal voorkeursstemmen En 
deze maakten hem politiek sterk m 
een letterlijke David-Goliathverhou-
ding t a v Vicomte Georges Vilain 
Xllll, die in het voetspoor van zijn 
vader Stanislas, de Waaslandse poli
tiek zou beheersen tussen 1914 en 
1931 

Ook hij... 

kende de felle weeën van de 
tweede wereldoorlog en de repressie 
Als oudste gemeenteraadslid was 
hem de leiding van de gemeente — 
na de meidagen — toebedeeld Hij 
diende als schepen zijn dorpsge-

VU-lokaal te huur: 
• Cate EIckerlyc, Erembodegem-
Terjoden, met woonst, geen over
name, lokaal Volksunie en Vlaam
se Knng + andere klubs Vrij 
vanaf 1/2/87 Telefoneer 
053/77.71 72. 

Motie over 
„La Lokerloise" 

Het faillissement van het tekstielbe-
drijf La Lokerloise doet nog eens dui
delijk de dramatische toestand van de 
tewerkstelling in het Lokerse tot uiting 
komen 

Na de herhaalde tussenkomsten 
o a van de VU in het parlement en m 
de Vlaamse Raad moeten wij vaststel
len dat de nationale, zowel als de 
Vlaamse regering in gebreke blijven 
inzake het bevorderen van de tewerk
stelling in het Lokerse De Volksunie 
herhaalt dat alles op alles moet gezet 
worden om Lokeren te laten erkennen 
als ontwikkelingszone zodat Lokeren 
kan genieten zowel van de Europese 
steun als van de nationale reconver-
siesteun De arrondissementsraad 
van de Volksunie stelt de lankmoedig
heid van de regeringspartijen aan de 
kaak 

Jan Weyers, VU-Arr voorzitter 

Happart in 
Aaisterse 
gemeenteraad? 

Tijdens de jongste gemeenteraads
zitting te Aalst, stelde Willy Van Mos-
sevelde, VU-provincie- en gemeente
raadslid, op een ludieke manier, de 
ganse Happart-opvoenng aan de 
kaak 

Door dit in het Frans aan te 
brengen, werd de absurditeit van 
deze story des te meer in de verf 
gezet 

In Aalst, de karnavalstad bij uitstek, 
IS men veel gewoon maar zoiets had
den de dames en heren van de raad 
nog niet meegemaakt i 

meenschap, de hele oorlog lang 14 
maanden gevangenis en 5 000 fr 
boete volgden als ,,beloning" 

Zijn echtgenote overleefde op 57 
jaar het repressieleed met, 3 van hun 
5 kinderen waren reeds door oorlogs
omstandigheden omgekomen 

Geestelijk bleef die zoon van een 
zandleurder-visverkopter en een 
(deels)verlamde vrouw overeind Hij 
steunde in die moeilijke jaren zelfs de 
anderen' 

Her-denken! 

Nu nog kunnen wij bij Amedee 
Verbruggen in de leer gaan Het volk 
opzoeken waar het leeft i De straat en 
het incident met schuwen 

Uilenspiegel en Reinaart hanteren 
De moed nooit opgeven 

Over dit hele leven schreef Guido 
SIJS een merkwaardig boekje met een 
75-tal foto's en dokumenten en daar
bij een reeks getuigenissen van 
Vlaamse vooraanstaanden Je kan 
het bestellen door 295 fr {+ 25 fr 
verzendingskosten) over te schrijven 
op rekeningnummer 063-0547725-01 
van „Boek & Vorm", Warotstraat 26 
te 3009 Winksele 

Dia-montage 
Over het leven en het werk van 

Amedee Verbruggen is er ook een 
dia-montage samengesteld De voor
stelling duurt 20 minuten, het beeld
materiaal IS afkomstig uit het archief 
van de familie Verbruggen Wie inte
resse heeft voor de montage neemt 
kontakt op met Roland Van Reeth, 
Zakstraat 54 te 9190 Sinaai 
(03/772 55 50) 

Herdenking 

Op zaterdag 29 november wordt 
Verbruggen op initiatief van de plaat
selijke Verbruggenknng herdacht in 
de parochiekerk te Bazel Een eucha-
ristievienng begint er om 18u 30 Ach
teraf IS een amnestiefakkeltocht naar 
het graf van Amedee Verbruggen op 
het kerkhof te Bazel We roepen onze 
leden en lezers op aan deze plechtig
heid deel te nemen 

Willy Kuijpers 

Ooi( in Sinaai 
Amedee Verbruggen, de ,,kassei

legger van de Vlaamse Beweging", 
werd honderd jaar geleden geboren in 
Bazel Om hulde te brengen aan de 
nagedachtenis van deze kleine man 
die een grootse visie had, organiseer
de de Amedee Verbruggenknng van 
Sinaai een voordracht- en dia-avond 
VU-volksvertegenwoordiger Nelly 
Maes schetste de bewogen levens-

domus - ujoningen 
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 29 H a m m e Tel. 052-47.88.09 

Met traditionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit 

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

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

NAAM : dJt. 
A D R E S : 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inlichtingen en dokunnentatie (types, beschrijving, prijzen ) 

loop van Amedee Verbruggen, waar
na de naar hem genoemde knng een 
diareeks vertoonde De avond rond 
Amedee Verbruggen werd door enke
le tientallen belangstellenden bijge
woond, onder wie zijn zoon Guide en 
zijn kleinkinderen Jef en Lucia 

VU-kamerlid Nelly Maes maakte 
duidelijk welke pioniersrol Amedee 
Verbruggen voor het Vlaamsnationa-
lisme in het Waasland vervulde Hij 
zag het levenslicht in 1886, toen het 
pauperisme m Vlaanderen hoogtij 
vierde en de officiële erkenning van 
het Nederlands nog bijna nergens 
stond Al moest Amedee Verbruggen 
van jongsaf aan gaan werken — hij 
werd kasseilegger — toch kreeg hij de 
kans te leren en schrijven ,,Dat, sa
men met zijn flinke dosis gezond 
verstand, zijn aandacht voor hetgeen 
er in de wereld rondom hem omging 
en zijn vermogen om daarin een 
scherp inzicht te verwerven hebben 
van Amedee Verbruggen de man ge
maakt die voor zijn volk wou opko
men", aldus Nelly Maes 

Vervolgens schetste ons kamerlid 
de bewogen levensloop van Amedee 
Verbruggen waarna de Amedee Ver
bruggenknng van Sinaai zijn diareeks 
voorstelde over de Bazelse kasseileg
ger De begeleidende tekst werd voor
gelezen door zijn kleindochter Lucia 
Verbruggen 

AVK-voorzitter Roland Van Riet en 
oud-voorzitter Fons van Hoydonck 
dankten Nelly Maes en Lucia Ver
bruggen en deden tot slot een oproep 
tot alle Waaslanders, die in het bezit 
zijn van foto's en andere dokumenten 
over Amedee Verbruggen ten einde 
deze te kunnen ven^erken bij de uit
breiding van de diareeks Men kan 
daarvoor kontakt opnemen met Ro
land Van Riet, Zakstraat 84, 9190 
Sinaai (tel 03/772 55 50) 

OOST-VL. 
NOVEMBER 
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-
senaertsknng i s m VTB-VAB en 
VOS Destelbergen 
28 AALST: Ie informatieavond 
„Propagandatechnieken" in 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 Gabnels, in 
de gemeentelijke feestzaal, Lede-
bergplem 34 Iedereen welkom Org 
VU-arr Gent-Eekio 
28 GENT: Zesde Vlaams-nationale 
boekenbeurs m het Vlaams Huis Roe
land, Korte Kruisstraat 3 Opening 
28/11 om 20u Op 29/11 om 15u 
bezoek van de Sint en op 30/11 om 
14u30 diareeks over Timmermans 
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" in 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 
5 NEVELE: Mosselsouper in zaal 
Novi Gastspreker is Karel Van Hore-
beke Aanvang 20 u 
6 GENT-BRUGSEPOORT: Sinter
klaasfeest voor alle VU-leden en fami
lie Met play-back, zangwedstrijd en 
koffietafel Om 14u30 in het ,,Cen
trum Reinaert", Reinaertstraat 26 te 
Gent Toegang gratis 
7 OUDENAARDE: Sinterklaasfeest 
in ,,Salons Montovam" 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 
13 HERZELE-HILLEGEM: Jaarlijks 
Lekkerfestijn in zaal ,,Oud Gemeente
huis", bij Walter De Rouck Volwasse
nen 280, kinderen-12j 150 fr Vanaf 
19 uur Ook op zondag 14/12 vanaf 12 
uur Org VU-Hillegem 
19 AALST: Uitgebreide arr raad in 
de zaal ,,Café De Korenbloem", Gro
te Markt Om 20u15 Gastsprekers 
Algemeen sekretans senator Paul 
Van Grambergen, senator André 
Geens en kamerlid Jan Caudron Al
len op posti 
20 KRUIBEKE: „Zeilers ver van 
huis" met Johan Verminnen en Tars 
Lootens in de polyvalente zaal van de 
gemeenteschool, Edmond Gorre-
beeckstraat Kaarten in voorverkoop 
aan 250 fr (03/774 12 85, 
03/774 46 03 of 03 774 43 54) Aan
vang 21 uur Deuren 20u30 Org 
Wase Jonge Leeuwen 

Rouw te Sinaai 
Met diepe droefheid melden wij U 

het overlijden van mevrouw Julia Die-
tens, echtgenote van Georges Muller 

De overledene was lid van VU-
Smaai, oud gevangene van het kamp 
van Lokeren, voorzitter van het man
nenkoor ,,Gaudeamus" en ex-be-
stuurslid VU-Lokeren 

VU-Sinaai biedt aan de familie van 
de overledene zijn innige deelneming 
aan 
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Ledenfeest bij VU-Sinaai 

OCNIW-werklng ter sprake 
In een overvolle zaak „De Kroon", ook al bij velen gekend als 

„Het Vlaams Huls", waren een kleine 150 enthousiaste Vlamingen 
samengekomen. Niet alleen om te genieten van de mosselen, 
velen keken geïnteresseerd uit naar de openingstoespraak van 
onze eigen voorzitter van liet OCMW: Roger Van Ranst. Als altijd 
kwam Roger snel ter zake. 

Na de plaatselijke afdeling te heb
ben gefeliciteerd met de gestadige 
groei en de werkkracht van het be
stuur, zei Van Ranst ondermeer het 
volgende. 

OCMW-werking 
— de echte noden van de hulpbe

hoevenden dienen op een rechtvaar
dige wijze te worden aangepakt. 

— het belastingsgeld dient zo effi
cient mogelijk te worden gebruikt, 
zowel dat van gemeente en stad, als 
van nationaal. 

— zoveel mogelijk informatie en 
inspraak naar en van de betrokkenen. 

— zonder voorkeur voor godsdien
stige of filosofische overtuiging. Al
leen de VU kan garant staan voor een 
onbevooroordeelde benadering, los 
van partijkaarten, vakbonds- en mutu
aliteitslidmaatschap. 

Er is rondom de werking van het 
OCMW trouwens een wel zeer uitge
breid onderzoek gebeurd naar de fei
telijke leefomstandigheden van vele 
kategorièn hulpbehoevenden. Dit on
derzoek behelst 1500 gezinnen en zal 
in boekvorm verschijnen. 

Er is het projekt van het beschut 
wonen. 

Aan kandidaat politieke vluchtelin
gen wordt een menswaardig onder
dak geboden, naar aantal bestaat 
hierrond een akkoord. 

Er is het heel belangrijke diensten
centrum. 

Over ds stadskllnlek: Het vroeger 
financieel verlies werd omgebogen 
naar een overschot. 50 vernieuwde 
kamers op de materniteit. Nieuwe Rx-
apparaten (40 milj. fr.), CT-scan en 
nieuwe, knappe specialisten traden in 
dienst. Voor '87 komt er een nieuwe 

vleugel met hartafdeling en sportge-
neeskunde, eveneens modernisering 
van de keuken. 

De rusthuizen- Belsele: tuin en re-
kreatiezaal in 1988 

Sinaa: zonnewering op elke kamer 
in het rusthuis, een dodenhuisje. 

Er komt ook een nieuw rusthuis 
voor demente en zieke bejaarden. We 
zijn de enige gemeente met een der
gelijk goedwerkend dienstencentrum, 
70 mensen rukken elke dag uit om in 
te springen bij bejaarden, zieken... Er 
worden 40.000 maaltijden per jaar 
afgeleverd. 

„Een bedrijf" 
Het geheel kan worden bekeken als 

het verstandig runnen van een ,,be
drijf" met een goede financiële situa
tie en goede relaties met privé-klinie-
ken, diensten en personeel. 

OCMW-voortzitter Van Ranst be
sluit: ,,We zijn nu 3,5 jaar bezig en 
hebben nog 2,5 jaar voor de boeg. 
Waar zaten in het verleden SP, CVP, 
PVV? De Volksuni kan het, streeft 
naar een zelfstandig Vlaanderen, zon
der geestelijke verknechting, zonder 
vernedering van onze werkzoeken
den en hulpbehoevenden. Wij willen 
een fier volk, dat met opgeheven 
hoofd zijn plaats inneemt in Europa". 

En heel toepasselijk laat hij erop 
volgen: ,,Palingen en mosselen die
nen gegeten, zij dienen met te rege
ren!" 

De man van F.M. Sinaai, ons 200e 
lid, gaf nog meer katoen dan anders, 
en het werd laat, en nog later. Toen 
Chris om halfvijf de deur sloot wist hij 
dat we volgend jaar plaats zullen 
moeten reserveren voor nog minstens 
dertig man bij. 

Hierbij dankt het bestuur van afde
ling Sinaai alle aanwezige leden, be
stuursleden, mandatarissen, en voor
al Roger Van Ranst en onze eigen 
voorzitter Fons Van Hoydonck. 

Theo Van Landeghem 

OCMW-voorzitter Roger Van Ranst, Theo Van Landeghem, bestuurslid VU-
Sinaai en penningmeester politiek kollege Groot-Sint-Niklaas alsook arrondis

sementeel bestuurslid Lieven Clays. 

• Notariële aankondiging • 
Kantoren van Notarissen Paul GERIN en Yvan WILLEMOT 
te Brugge, Gheerwljnstraat, 13, tel.: 050/33.37.42 en 33.15.75 

Vrijwillige openbare verkoping van: 
GEMEENTE OUDENBURG (voorheen Oudenburg) 

Zeer goed gelegen BOUWGROND 
Zandvoordestraat - 5.047 m2 

te Oudenburg aan de Zandvoordestraat tussen de huisen nrs 211 
en 213 in een agrarisch landschappelijk waardevol gebied Bouw
grond wegens opvullingszone (stedebouwkundig attest dd 
30/12/1985) 

Kadastraal gekend onder sectie C nr 414/D; 
Als landbouwgrond verpacht aan de heer Breemersch Marcel te 

Oudenburg sedert 1/10/1966. 
Recht van voqrkoop. 
Jachtrecht verhuurd tot 30/6/1990. 
Nadere inlichtingen ten kantoor 
ENIGE ZITDAG VOOR TOEWIJZING: WOENSDAG 10 DECEM

BER 1986 om 15 uur in CAFE SPORTWERELD te Oudenburg, 
Marktplaats 8 

Gehuwde personen dienen beide aanwezig te zijn en hun trouw
boekje en eventueel huwelijkscontract mede te brengen 

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

OPENBARE VERKOPING - TOESLAG 
Op DINSDAG, 9 december 1986, om 15 00 uur, in café ,Renun", te 

Zedelgem, Groenestraat, 15, van 
GEMEENTE ZEDELGEM, TE ZEDELGEM: 

Een hofstedeke met aanhorigheden, stallingen en bergplaatsen op 
en met grond, tuin en boomgaard, te Zedelgem, Vloethemveld, 11, 
kad. gekend sie A nrs. 62/H, 63/D en 2 en ex nrs 62/G en 63/C, groot 
38 a 63 ca. 

Kad. inkomen ongeveer 15.000 frank 
Het woonhuis is samengesteld als volgt. 

— beneden: keuken, drie grote plaatsen, badkamer met W C, diepe 
kelder; 
— boven: voutekamer, zolder en mansardekamer. 

Voorzien van electriciteit en put- en stadswater 
Te bezichtigen: elke dinsdag en zaterdagnamiddag van 2-5 uur. 
Sleutel af te halen in café „Rerum", te Zedelgem, Groenstraat, 15. 
Gelegen in de landbouwzone. 
Zeer geschikt voor buitenverblijf 
Vrij met betaling van koopsom en kosten 
Vermindering van registratierechten mogelijk. 
Alle inlichtingen te verkrijgen ten kantore. 
SLECHTS GEBRACHT OP 1.560.000 frank. 

O.C.M.W.-Brugge 

AANLEGGEN WERVINGSRESERVE, GELDIG VOOR DRIE JAAR, 
VAN DIENSTHOOFD RUSTHUIS 2DE KLAS (M/V) 

BIJZONDERSTE VOORWAARDEN 
1. Belg zijn en van onberispelijk gedrag. 
2. Leeftijd -. De minimum leeftijd van 25 jaar bereikt hebben en de 

leeftijdsgrens van 50 jaar niet overschreden hebben op de dag van de 
benoeming. Overschrijding van deze leeftijdsgrens is in bepaalde 
gevallen mogelijk voor de personeelsleden in O.C.M.W.-dienst of in 
een andere overheidsdienst. 

3. Diploma-, van sociaal verpleegkundige of van maatschappelijk 
assisten(e) of van gegradueerde verpleegktmdige. 

4. Praktijk: 4 jaar dienst tellen in de ziekenzorg of de bejaardenzorg 
op de datum van benoeming. 

5. Slagen voor een vergelijkend aanwervingsexamen. 
Weddeschaal: 1.63 tegen huidig indexcijfer: 595 815 - 963.356 (in 31 
jaar). 

Inschrijvingsgeld: 400 frank storten op P.R. nr 000-0009321-09 van 
het O.C.M.W.-BRUGGE, Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge, vóór 
22 december 1986 met vermelding „Examen diensthoofd rusthuis 2de 
klas". 

Vrijstelling inschrijvingsgeld: Volledige vrijstelling van het in
schrijvingsgeld wordt verleend aan de te Brugge woonachtige 
kandidaten die, op datimi van hun kandidaatstelling tot één van de 
volgende categoriën van personen behoren- werklozen, pas afgestu
deerden, laatstejaarsstudenten, werkzoekenden van wie het enig 
inkomen het bestaansminimum is. De vrijstelling wordt verleend op 
schriftelijke verklaring van de kandidaat. 

In te sturen: Uiterlijk tegen 22 december 1986 aaa de Personeels
dienst van het O.C.M.W.-BRUGGE, Kartuizerinnenstrapt 4 te 8000 
Brugge: geschreven aanvraag deelneming examen, afschrift diplo
ma, document tot staving van 4 jaar effectieve beroepspraktijk in de 
ziekenverzorging of bejaardenzorg met eventueel eigenhandig ge
schreven en ondertekende verklaring voor vrijstelling inschrijvings
geld. 

VU-afdeling Waregem 

Voorlichtingsdag legerdienst 
Op zondag 7 december om 10 uur 

's morgens gaat er in ,,De Arend", 
Markt te Waregem een voorlichtings
vergadering door over de legerdienst. 

Oproepingen, vrijstellingen, onthef
fingen, uitstel, kostwinnerschap, 
broederdienst, het leger in het alge
meen, reserve-officier, beroepsvnjwil-
liger, sociale wetgeving, werkopzeg-
ging, ziekenfonds, uw rechten en 
plicnten als milicien. 

Volgende sprekers zullen er het 
woord voeren: 

Vlaanderen 
2000 

Hebben Vlaanderen en de Vlaamse 
Beweging nog bestaansrecht in een 
door internationalisatie, kennis en in
formatie beheerste wereld van het 
jaar 2000? Deze indringende vraag 
leggen de Volksunie-jongeren van 
Brugge voor aan RUG-docent dr. 
Chris Vandenbroeke, sinds kort lid 
van het VU-partijbestuur. 

De VUJO-Brugge noemen Vanden
broeke onomwonden de ,,architekt 
van een verruimde visie op de Vlaam
se problematiek naar de toekomst 
toe". Ongetwijfeld een boeiende uit
daging. • 

ledere geïnteresseerde is welkom 
op vrijdag 5 december om 20 uur in 
,,de Hanze" langsheen 't Zand 19 te 
Brugge. Inleider is de plaatselijke 
VUJO-voorzitter lic. Frans Alpaert. 

Jan Pottie, reserve-luitenant-kolo-
nel, gemeente- en provincieraadslid 
uit Zwevegem 

Michiel Capoen, senator uit leper. 

G. Vanden Bussche, adjudant Infor 
Landmacht. 

Jef Piepers, sociaal verpleegkundi
ge en gemeenteraadslid te Kuurne. 

Robert Deconinck, rustend ambte
naar met 45 jaar militie-ervanng. 

Bonnsavond 
te Wevelgem 

Op donderdag 4 december 1986 
heeft om 20 uur een spreekbeurt met 
dia's plaats onder de titel ,,Dr. Borms 
leeft!" De avond gaat door in het 
Ontmoetingscentrum Bibliotheek, 
Van Ackerestraat 18 m Wevelgem 

Toegangsprijs- 50 fr. Organisatie 
VVB-Wevelgem 

Tombola arr. 
Brugge-Torhout 

Winnende nummers van de tombo
la georganiseerd door het arr. Brug-
ge-Torhout-Oosfkust. 

Schilderijen- nummers 7996 1819 
3759 5934 5805 3855 

Uunwerk- nummer 1680 

Koffiezetapparaat: 7443 

Andere winnende nummers zijn-
3857 7526 1587 3814 6032 7998 1822 
3901 5790 7995 2101 3955 5801 7833 
1576 3595 5566 1753 3983 5809 7556 
3675 1683 1999 6045 7871 7804 3440 
5877 1597 3969 5907 7815 2024 4038 
6034 5825 7553 1609 

De prijzen kunnen afgehaald wor
den tot 31 december 1986 bij Luc 
Grootaerdt, 't Leitje 56, Assebroek-
Brugge. 

Dank aan al de schenkers van de 
prachtige prijzen. 

( JB) 

ALLE UWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

JÏ; 
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22 m 
Oostendse VUJO „stoort" orde... 

Naar aanleiding van 11 november 
hield de VUJO Groot-Oostende de 
traditioneel geworden amnestie-aktie. 
Het was de bedoeling met behulp van 
luchtballons een spandoek op te laten 
nabij de 11 november-herdenking om 
zo het reeds meer dan 40 jaar duren
de onrecht aan te klagen. Blijkbaar 
vond de Oostendse politie dit een 
verstoring van de orde en binnen de 
kortste keren werd het spandoek ver

nietigd en werd een van de demon
stranten aangehouden. 

VUJO-Oostende betreurt ten zeer
ste het feit dat ons land nog steeds 
geen amnestie-maatregelen kon uit
vaardigen omwille van de koppigheid 
van sommige politici (waaronder ook 
uit onze streek!) terwijl diezelfde 
volksvertegenwoordigers steeds 
hoog oplopen met akties rond amnes
tie op buitenlands vlak. 

WEST-VLAANDEREN 

Ballonnetjes-met-boodschap is in Oostende de orde ,,verstoren". En zo lost 
de politie ,,het probleem" op... (foto L. Lambert) 

NOVEMBER 

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 MIDDELKERKE: 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. 
29 ZWEVEGEM: Sint-NJklaasfeest 
in kaffee „De Sportwereld", Otegem
straat 158. Om 15u. goochelaar Di 
Stefano. Daarna koekentafel. Totaal
programma tot 18u. Deelname gratis, 
gelieve toch te laten inschrijven op tel. 
75.60.93. Org.: VU-Zwevegem. 
29 MENEN: Sinterklaasvieringe m 
het trefcentrum West-Flandria, leper-
straat, om 14u30. Alle kinderen tus
sen 2 en 7 jaar zijn welkom. Tevens 
volleybaltornooi in het Park Ter Walle 
,,Wisselbeker Jaak Vandemeulebrou-
cke". Org. VU-Menen-Lauwe-Rek-
kem. 
30 POPERINGE: Wandelen „bach-
ten de kupe", Gyverinkhove-Alverin-
gem. Vertrek Grote Markt te Poperln-
ge om 13u45. Deelname gratis. Org.: 
FVV-Poperinge. 

DECEMBER 

I KORTRIJK: ,,Over kanker spre
ken IS. . een taboe doorbreken" om 
20u. m 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; ,,Zelf hulpgroepen 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. 
5 BRUGGE: „Vlaanderen in het jaar 
2000" met dr. Chris Vandenbroeke in 
,,De Hanze", 't Zand 19, om 20 uur. 
Inl.: Korte Vulderstraat 5, 8000 Brug
ge. 

6 DAMME: Leden- en sympathisan-
tenfeest — Breughelmaal. In 't Vis-
sershuis te Moerkerke om 20u. Gast
spreker IS VUJO-voorzitter Bart Tom-
meleln. 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. 

I I 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-
Flandna 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. 

Tranen om RMT 
De arrondissementele raad van 

Volksunie Oostende-Veurne-Diksmui-
de verneemt met ontsteltenis de be
slissing van de Minister van Verkeers
wezen De Croo om op de lijn Oosten-
de-Dover het maritiem transport te 
beperken door het invoeren van een 
10 procent vermindering van alle tra
fiek tijdens de wintermaanden. 

Dergelijke maatregel zal de regel
maat van de overtochten volledig ont-
redderen. Door de geleidelijke af
bouw van de RMT wordt deze over
heidsdienst bedreigd met totale on
dergang, hetgeen een verlies van 
meer dan vijfduizend arbeidsplaatsen 
meebrengt. 

Het huidig vijfjarenplan mag geen 
overgangsfaze worden om de RMT 
naar de totale privatisering te voeren 
met alle nadelige gevolgen voor de 
Oostendse regio. 

^ ^ lepel & vork... 
TKastautant ,, "^rrtassedtbai:^ 

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 Astndlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Braü 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 vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dort
munder Thier van 't vat, Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten 

et ^aling^utó 
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 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Koffiebranderij 

Emiel V\/ittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734.56.09 - 460.48.87 

Joris Van den Driessche 
zaakvoerder 

'tboerenhof 
CAFE-RESlAURANT-FRrnjUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira 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 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LAS AT — Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

l l l / ^ ^ < Hoek 
I > A i J j y I Wolvengracht 

G L O B E ®" 
. „ , EDtHERTo&HPAoT Leopoldstraat 

Tel 217 9153 
Waar V lamingen 
thuis zijn... 
in 't hart je van Brusse l 

Banke tbakke r i j 

ANTWERPIA 
' ^ - JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

Hotel Restaurant 

Hof De Draecl( 
Hoofstraat 6 

3793 TEUVEN (Voeren) 
Tel. 087/68.76.17. 

Het adres voor een rustig ver
blijf en betaalbare gastronomie. 

CAF€ 
ZAAL 

iOGCHCMT 

CAMdkiNU^ 
BR.CC 
011/47.28.97 ^ • 011/4/.ÜB.»/ 

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 

Groothandel melk — kaas — 
boter — eieren — slagroom 

VANIVIEULDER 
Callenberg 10 
Sint-Pieters-Leeuw 
Tel. 02/376.96.74 
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Wj 
Menselijk kontakt hoofddoel in „Projekt Derde Leeftijd" 

VOVO opent deuren voor 
Jonge gepensioneerden 

23 

In Januari '84 startte VOVO (Vereniging voor Ontspanning en 
Volksontwikkeling Oostende) met de werking voor 50 Plussers en 
jong gepensioneerden. Niemand kon toen vermoeden dat dit 
projekt zo'n uitbreiding zou nemen. Nu, drie Jaar later. Is VOVO's 
,,Projekt Derde Leeftijd" een begrip geworden In Oostende en 
omgeving. Niet minder dan 300 Jong gepensioneerden en mobiele 
bejaarden vinden steeds vaker de weg naar het Oostends Trefcen-
trum, gelegen aan de Aartshertogstraat 4 te Oostende. 

Zeggen projektleidsters Mia Ver-
meesch en Monique Vanhercke: „Bij 
VOVO staat de deur steeds open voor 
elke 50 Plusser die aktief wil meewer
ken aan onze aktlviteiten. Ook het 
menselijk kontakt staat centraal in 
onze werking!". 

In januari 1984 werd gestart met de 
voorbereiding van het,,Projekt Derde 
Leeftijd". Een eerste stap In die rich
ting was het werken met de Oostend-
se rusthuizen waar de senioren van 
de „Volksdansgroep Vuurtoren" op
gemerkte dansen vertoonden. Amper 
één maand later volgden de voor
drachten en dia-voorstellingen in het 
Oostends Trefcentrum, waar tevens 
VOVO's hoofdkwartier gevestigd Is. 

Onmisbare schakel 

MIa Vermeesch: „Bedoeling van 
die werking was iets doen voor men

sen die jong gepensioneerd waren, 
voor tiiuiswonende 50 Plussers en 
mobiele bejaarden die plots met een 
zee van tijd zaten en die vrije uren dan 
ook daadwerkelijk wilden vullen op 
een interessante en aangename ma
nier. Gestart met een beginpubliek 
van een 20-tal leden, moesten we 
reeds vlug ervaren dat die mensen 
vrienden en kennissen uit dezelfde 
leeftijdskategorie meebrachten. Van 
toen af ging tiet in stijgende lijn. Zo 
zenden we momenteel maandelijks 
meer dan 300 programmaboekjes 
rond waarin alle aktlviteiten vermeld 
staan." 

VOVO's „Projekt Derde Leeftijd" 
probeert zowel kuituur als feestelijke 
uitstapjes en gezellige bijeenkomsten 

.gezamenlijk te verzoenen. 
Monique Vanhercke: „Beginidee 

is dat die mensen vooral komen voor 
het menselijk kontakt. Zo komen er bij 

ons veel koppels over de vloer maar 
ook tal van alleenstaanden. Vooral 
voor die laatste kategorie betekent 
„een namiddag VOVO" een onmis
bare schakel in hun sociaal leven! Via 
„Projekt Derde Leeftijd" worden er 
ook kontakten gelegd voor de tijd die 
ze buiten VOVO spenderen! We kun
nen zonder overdrijven gerust spre
ken van een overdonderend aanbod 
van aktlviteiten: er is zwemmen, er 
zijn de bowling-namiddagen, weke
lijks op donderdagnamiddag gezel
schapsspelen, het leren bakken van 
taarten. Ook het bereiden van één-
pansgerechten kende een enorme bij
val: voor alleenstaande 50 Plussers 
kan het leren koken voor één persoon 
in één pan enorm interessant zijn! 

Jaarlijks is er dan ook het einde-
jaarsfeest: dit betekent zowat de roos 
op een heel jaar werken rondom „Pro
jekt Derde Leeftijd". Velen zien dit 
bejaardenfeest als hun eigen kerst
feest met hun nieuwe familie, precies 
omdat velen onder hen geen familie
leden meer hebben." 

Nadruk op kuituur 

Er zijn tevens ultstapnamiddagen 
die reeds weken op voorhand tot het 

laatste plaatsje gereserveerd zijn. 
Wel wordt er nauwlettend toegezien 
dat het geen eindeloze uren zitten op 
de bus wordt. Vooral de eigen streek 
daadwerkelijk kennen, is belangrijk. 
Zo'n uitstap heeft voor 50 procent een 
kultureel karakter en voor 50 procent 
een streven naar een aangenaam 
samenzijn. Dit omdat VOVO de kultu-
rele vorming erg belangrijk acht. 

Tijdens de zomermaanden zijn er 
de mini-golfnamiddagen, de fietstoch
ten en oude volksspelen terwijl het 
tijdens de winter liever binnenshuis 
gehouden wordt nnet dia-voordrach
ten, gezellig samenzijn gekombi-
neerd met een Interessante spreek
beurt. 

MIa Vermeesch: „Het spreekt van
zelf dat we steeds ons oor klaar hou
den voor de wensen van de 50 Plus
sers zelf: we organiseren tenslotte 
onze aktlviteiten voor hen! VOVO's 
„Projekt Derde Leeftijd" voorziet per 
week minimum een 4-tal aktlviteiten. 
In het programma-aanbod neemt de 
turnles een belangrijk plaats in. Zo 
waren er tevens de namiddagen zelf
verdedigingstechnieken die voor de 
50 Plussers werden georganiseerd 
door judoka Ernest Debrun. Dit omdat 
tal van bejaarden 's avonds alleen de 
straat niet meer durven opgaan uit 
schrik voor aanranders. Via Debruns 
technieken wilden we dit probleem 
aanpakken." 

Wie meer wil weten omtrent VO
VO's ,,Projekt Derde Leeftijd" kan 
kontakt opnemen op tel. 059/59.84.80 
of zich wenden naar de Aartshertog
straat 4 te Oostende-Marlakerke. 

Michèle Debeen 
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Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF Amerikalel 237 
2000 Antwerpen 

Tel. na 19 u.: 03-238.88.40 

ZINK - LOOD - KOPER -PVC WERKEN - NATUUR- EN ETERNITLEIEN 
ASFALT - ROOFING - SHINGELS - SCHALIEN - DAKPANNEN 

SCHOUWEN - REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBÜIZEN - 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 

Jaweneruaak 
D. Pû raz-Oelbaere pv.b.a. 

Bellegemstraat 22 
8450 Bellegem (Kortrijk) 
tel 056-22.07 41 

EEN MODERNE ZAAK MET 
STANDING EN TER TROUWE! 

Het ganse jaar door 10% korting in 
aankoopwaardebons 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR —ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

GELD 
Onmiddellijk te bekennen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

n"--N STUDIO 
- I - i - / DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u. 30 Zondag en maandag gesloten 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

SIAI\/l-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 

migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41.25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36.36 

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 

Leopoldslraat 114 
Tel 054-33 17 51 

054-33 11 49 
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VVKSM-verbondskommissaris Herman Lauwers 

„Vlaamse Beweging 
staat voor keuze..." 

Antwerpen. — Zaterdag organiseerde de Werkge
meenschap Vlaanderen Morgen een boeiend l<ollo-
quium rond het tema ,,l\/laatschappelijl< engagement 
voor en door jongeren: zin of onzin". Konl<reet werd 
ool< de „breuii" tussen de grote Vlaamse jeugdbe
wegingen en de georganiseerde Vlaamse Beweging 
besproken. 

Eén van de panelleden was VVKSM-verbondslei-
der Herman Lauwers. 

MERMAN LAUWERS is 33 
jaar jong, licentiaat psy
chologie en gewezen 

jeugdkonsulent van de gemeente 
Brasschaat. Nadien werd hij staf
medewerker van het Vlaams Ver
bond van Katolieke Scouts en 
Meisjesgidsen (VVKSM), waar
van hij sinds 1983 nationaal eind
verantwoordelijke („verbonds-
kommissaris") is. 

Lauwers praat in eigen naam 
en geeft ongezouten zijn per
soonlijke mening, die niet nood
zakelijk deze is van zijn vereni
ging. Een kontroversieel ge
sprek. 

Mesopolitieke 
strukturen 

WIJ: Er was een tijd dat de 
Vlaamse jeugdbewegingen het 
rekruteringsveld bij uitstek waren 
voor de politieke partijen. Veel 
van de huidige beleidsverant
woordelijken komen trouwens uit 
Chiro, KSA of Scouts. Dit lijkt met 
meer het geval. Hebt U een ver
klaring voor deze ,,breuk"? 

H. Lauwers: ,,Vermoedelijk 
heeft dit te maken met wat er zich 
in de zestiger jaren heeft af
gespeeld. Jongeren die sinds
dien de jeugdbeweging verlieten, 
gingen hun engagement op een 
andere manier uiten. Vroeger 
kwam men vaak terecht in wat 
men de mesopolitieke strukturen 
noemt: de politieke partijen , de 
syndikaten, de grote socio-kultu-
rele organisaties zoals KWB en 
Davidsfonds, enzomeer.' Die 
overstap is inderdaad niet meer 
zo evident. Om twee redenen, 
denk ik. 

Vooreerst kan men met looche
nen dat er bij de geëngageerde 
jongeren een groot wantrouwen 
is gegroeid tegen allerlei struktu
ren en machtsverhoudingen. 
Veel jongeren menen dat zij 
daarin te weinig bewegingsvrij
heid krijgen. Een afkeer dus van 
benauwende, inkapselende 
strukturen." 

WIJ: Dit kan ook als een 

Pro memorie en vooral ter at
tentie van de vele nieuwe al>on-
nees dient benadrukt dat de me
ning die een geïnterviewde in 
de rubriek „Mensen van Wf 
ons" vertolkt, niet betekent dat 
de WlJ-redaktie het met deze vi
sie eens is. 

vlucht geïnterpreteerd wor
den? 

H. Lauwers: ,,Dat weet ik. 
Men kan zeggen dat jongeren 
niet meer bereid zijn om in ter
men van strukturen en strategie 
te denken. Volgens sommigen 
zijn ze zelfs te zachtzinnig om in 
die verhoudingen te werken. 

Maar je kan met evenveel recht 
zeggen dat die strukturen onbe
kwaam zijn om aan de vaak te
rechte kritiek en de rechtzinnig
heid van die jongeren tegemoet 
te komen. De hele verzuiling, de 
machtsverhoudingen, de parti-
kratie werken terzake erg verstik
kend." 

Geëngageerde 
jongeren 

WIJ: U zei dat er nog een 
tweede reden is? 

H. Lauwers: ,,Die zg. me-
sostrukturen hebben m.i. in de 
voorbije twee decennia volkomen 
verkeerd gereageerd op het on
genoegen van jongeren. Men 
heeft alle kritiek van jongeren af
gedaan door hen te verketteren 
als ,,linkse missionarissen, wol
ven in schapevacht, jeugdbewe
gingen die door bolsjevisten ge
leid worden". Deze hetze heeft 
bepaald niet bevorderlijk ge
werkt. 

Ongetwijfeld vertonen jonge
ren evenveel sociale en maat
schappelijke bewogenheid als de 
jongeren van de jaren '50 en '60. 
Maar zij uiten dit thans meer in 
wat wel eens de ,,jasisdemokra-
tische" of alternatieve bewegin
gen wordt genoemd: milieugroe
pen, vredesbeweging, ontwikke
lingssamenwerking, alternatieve 
gezondheidszorg, metodeschool-
tjes... 

Ik weet wel dat het hierbij niet 
gaat om de meerderheid van de 
jongeren, maar wel juist om die
genen die eigenlijk het geënga
geerde deel uitmaken van de 
Vlaamse jeugd." 

WIJ: Feit is wel dat precies 
daardoor dit geëngageerde deel 
van jongeren dreigt afwezig te 
blijven op het ogenblik dat er hoe-
danook een begin wordt gemaakt 
van een Vlaamse Staat, waarin 
toch een deel van de door jonge
ren gepropageerde en edele mo
tieven in daden zouden kunnen 
worden omgezet? 

Of hebt U de indruk dat de 
Vlaamse Beweging niet meer at-
traktief is voor jongeren uit de be
weging? 

Herman Lauwers:,, Jongeren geloven niet dat m een Vlaamse staat de 
werkloosheid anders zal aangepakt worden..." 

H. Lauwers: ,,De overgrote 
meerderheid beschouwt de 
Vlaamse Beweging helemaal niet 
meer als attraktief. Voor velen is 
het zelfs uitgesloten dat zij zich 
daar ooit zouden in engageren. 

Het beeld dat velen van de 
Vlaamse Beweging gaat van kon-
servatief en eng tot uitgesproken 
rechts. Een beweging die zich 
bezighoudt met taaiperikelen. 
Jongeren voelen zich immers he
lemaal geen verdrukte Vlamin
gen. En de technische ,,procen
ten"- en geldkwesties beroeren 
hen niet in het minst, want zij ge
loven niet dat het in Vlaanderen 
met eigen geld anders en beter 
zal zijn. 

Er bestaan weliswaar nog een 
aantal plaatselijke groepen die 
aanleunen bij de traditionele 
Vlaamse jeugdbewegingsstijl, 
maar deze vormen een min
derheid. 

Harde waarheid 
En uiteindelijk is er een mi

nieme fraktie die in de Vlaamse 
Beweging een kans zien. Die ge
boeid worden door de pacifisti
sche en pluralistische oorsprong, 
die de staatshervorming als een 
tussenstap zien naar een meer 
demokratische samenleving. De 
ontgoocheling is echter groot 
wanneer die jongeren merken dat 
bv. de Vlaamse regering Jjet niet 
anders aanpakt dan de Belgische 
regering en dat er eigenlijk niks 
verandert. Precies dezelfde ziek
ten en kwalen. 

Vandaar ook dat de meeste 
jongeren niet geloven in een 
staatsomvorming als middel tot 
een ,.betere" samenleving." 

WIJ: Er wordt al eens gezegd 
dat het tema Vlaamse Bewe-

1 

ging taboe is in de grote jeugd
bewegingen. Is het juist dat aan 
plaatselijke groepen verboden 
wordt naar de IJzerbedevaart te 
gaan? 

H. Lauwers: „Dit laatste is ze
ker niet waar. Trouwens, daar 
zouden onze groepen zich weinig 
aan gelegen laten, denk ik. Wel 
juist is het dat de nationale leidin
gen te weinig redenen zien om 
jongeren daarvoor op te roepen 
of entoesiast te maken. En zij blij
ven toch vragen hebben bij het 
algemeen klimaat ervan: erg ge
richt op het verleden, een oude 
stijl, „Vlaamsche" liederen, en 
de Stem van Suid-Afrika. 

De soms goede passages uit 
Daels' speech kunnen dit niet 
recht trei(ken. De sfeer in de stra
ten voor de weide is genoeg om 
elke laatste twijfelaar een defini
tieve dégout te doen krijgen voor 
alles wat zich Vlaams noemt. Het 
spijt me, maar dit is de harde 
waarheid." 

WIJ: Ondanks dit alles meent 
U dat de Vlaamse Beweging 
kansen en mogelijkheden bezit 
om terug aansluiting te vinden 
bij de geëngageerde jongeren? 

H. Lauwers: ,,Volgens mij 
bestaan er twee mogelijkheden. 
Ofwel bloedt de Vlaamse Bewe
ging dood, zonder daarbij haar 
historisch belang en verdienste 
te negeren. Ofwel moet men zich 
de vraag stellen in welke faze 
men verkeert. 

De Vlaamse Beweging was in 
oorsprong een beweging die er 
mede op gericht was te ijveren 
voor een betere, een rechtvaardi
ger samenleving. Met als grote 
betrachting uiteraard een einde 
te maken aan de minorizatie van 

de Vlamingen. Dit is slechts een 
intermediaire doelstelling. 

Want hoe onvolmaakt en hoe 
onaf de staatshervorming ook is, 
toch wordt het de hoogste tijd 
vooral aandacht te besteden aan 
die andere tema's die van in de 
beginne evenzeer aktiepunten 
waren. Jongeren worden van
daag met meer bedreigd door de 
taalkundige achteruitstelling 
maar wel door de onmacht ten 
overstaan van alles wat met 
macht en politiek, in de brede be
tekenis van dit woord, te maken 
heeft. Daarom abdikeren ze ook: 
de geëngageerde jongeren zijn 
afwezig in de grote strukturen. 

Op lange termijn is dat geen 
goede zaak. Het is trouwens de 
vraag of het houdbaar is dat jon
geren enkel en alleen aktief blij
ven in geïsoleerde milieus, die 
toch weinig invloed hebben op de 
reële machtsuitoefening. 

Ik meen dat het wenselijk is dat 
jongeren een beetje meer zou
den leren denken in termen van 
machtsuitoefening en strategie. 
Nu lijkt alleen het waardenpak
ket, de etiek als enig referentie
kader te dienen. 

Maar er is geen gestruktu-
reerde organisatie die voor hen 
als een oefenschool in demokra-
tie kan gelden, buiten de jeugd
beweging zelf. De bestaande in
stellingen geven de jongeren 
geen echte kansen. Kijk maar 
eens naar de jongeren die af-
knakken of gekraakt worden in 
de diverse partijen omdat zij er 
een iets of wat afwijkende me
ning op nahouden. Doorgaans 
worden zij deskundig ,,gemargi
naliseerd". 

,,Gat" in Vlaamse 
samenleving 

,,Er IS dus een ,,gat" in de 
Vlaamse samenleving: een mi
lieu dat enerzijds deze openheid 
aan de dag legt, maar anderzijds 
toch enige beleidsinvloed bezit 
en op een etische wijze macht wil 
uitoefenen. Persoonlijk vrees ik 
dat ook de groene beweging op 
dit ogenblik daarvoor geen alter
natief is, omdat zij voor een deel 
de negatie is van de macht. De 
groene beweging wil zeer na
drukkelijk een zweepfunktie be
houden. 

Welnu, de vraag is of de 
Vlaamse Beweging die rol van 
pluralistische oefenschool niet 
kan spelen en zich uitspreekt 
over andere tema's. Bv. hoe men 
politieke macht zal omzetten in 
politiek handelen, vechten voor 
een nieuwe en betere politieke 
kuituur met de strukturele kom-
ponenten ervan, enz. 

Op die manier kan de Vlaamse 
Beweging ook aanvullend zijn op 
bv. de vredesbeweging, de ekolo-
gische beweging. Wat m.i. ook 
perfekt aansluit bij datgene wat 
de Vlaamse Beweging van bij 
haar ontstaan heeft beroerd. 
Maar dan zullen er ook maat
schappelijke keuzes moeten ge
maakt worden, waardoor men 
met langer representatief kan wil
len zijn voor alle Vlamingen. En 
dat IS een keuze." 
t l . . ; - (pvdd) 
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