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Een nieuw schooljaar 
Niet alleen voor de leerlingen en hun ouders of voor de leraars 

is de opening van het schooljaar een markante datum. Het is een 
belangrijke gebeurtenis voor gans de gemeenschap. Het onder
wijs is immers de peiler waarop uiteindelijk onze ekonomie, onze 
kuituur en onze beschaving rusten. 

In de kennismaatschappij morgen zal het essentieel zijn, dat we
ten en kunnen voortdurend worden ontwikkeld. Dientengevolge 
mogen de bevoegdheden op het gebied van kuituur, onderwijs en 
vorming niet van elkaar gescheiden blijven. Alle onderwijsbe-
voegdheden en -centen moeten overgeheveld naar de Gemeen
schap. Vlaanderen moet in staat zijn, een eigen vernieuwd eduka-
tief bestel op te bouwen waarvan het onderwijs de hoeksteen 
vormt. 

De overdracht naar de Gemeenschappen die een edukatieve 
noodzaak is, vormt tevens het enige middel om een einde te ma
ken aan het kommunautair krakeel en aan de financiële scheef
trekking waarvan het Vlaams onderwijs nog steeds het slachtof
fer is. De lat ligt immers nog lang niet gelijk! 

Inmiddels heeft het begin van het schooljaar aangetoond dat de 
ouders meer dan vroeger kiezen voor een bepaalde school, omdat 
die school aan hun verwachtingen inzake kwaliteit beantwoordt. 
Ouders willen een degelijk school. Maar heeft de overheid de
zelfde zorg? De volmachtsbesluiten hebben het alvast niet aange
toond: kwaliteitseisen werden opgegeven voor budgettaire eisen. 

De algemene vorming die in het onderwijs wordt verstrekt, ver
toont steeds grotere leemten. Geschiedenisonderricht wordt schro
melijk verwaarloosd, taalonderwijs gaat kwalitatief achteruit. De 
kreatieve beleving wordt uit de school gebannen. Voor echte li
chamelijke opvoeding is geen ruimte. Het technisch onderwijs 
heeft te weinig mogelijkheden om zich aan te passen aan de toene
mende vraag naar jongeren met een goede algemene vorming en 
de nodige geschiktheid om zich bij snel veranderende be
roepstoestanden aan te sluiten. 

Deze vaststellingen, gevoegd bij het gehakketak over de types, 
volstaan om te mogen gewagen van een onderwijsmalaise. Een 
van de oorzaken ligt bij de autoritaire en centralistische wijze 
waarmee gepoogd wordt, alle scholen in eenzelfde keurslijf te 
dwingen. Er blijft te weinig ruimte voor de scholen zelf. 

Op een perskonferentie naar aanleiding van het beginnend 
schooljaar heeft de Volksunie onderstreept dat aan alle kinderen 
een gemeenschappelijk pakket van leer-inhouden met het oog op 
een goede algemene vorming moet woden aangeboden. Het is aan 
de scholen zelf om uit te maken, wat zij daarbij vanuit het eigen 
patroon en profiel willen aanreiken. Daartoe moeten alle scholen 
in alle netten over de nodige armslag beschikken. 

De Volksunie pleit dan ook resoluut voor een grotere autonomie 
van de lokale schoolgemeenschap. Het Rijksonderwijs moet zijn 
Autonome Raad krijgen, die de geledingen van onze pluralisti
sche samenleving weergeeft. 

De stille dood van de unitaire schoolpaktkommissie on
derstreept de noodzaak van een Vlaams Onderwijspakt, dat in 
een permanente overlegstruktuur de diskriminatie moet be
zweren. 

Centraal in het onderwijsgebeuren dient het kind, de leerling, 
de jongere te staan. De gemeenschap heeft het recht van het lera
renkorps de hoogste inzet te eisen. Onderwijzen is niet zo maar 
een beroep; het hoort een roeping te zijn. Uit het recht van de ge
meenschap om de hoogste kwaliteit te eisen, vloeit meteen de 
plicht voort, de leraars zekerheid en een behoorlijk sociaal statuut 
te waarborgen en ruime kansen op zelfvorming en vervolmaking, 
bvb. bij wijze van een veralgemeend Sabbatjaar. 

De Vlaamse Gemeenschap moet resoluut de bevoegdheid over 
het onderwijs opeisen en bereid zijn, in dat eigen onderwijs meer 
te investeren zodat het garant kan staan voor de kwaliteit die de 
wereld morgen vergt. 
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De premier heeft gesproken 

De Legalist 
Gestoken in een sportief hemdje en dito broel<je 

(van het dure beestjes-merk), gebruind door de 
Franse zuiderzon en gefotografeerd door de chief 
van de politieke redaktie van De Standaard, tieeft de 
premier dus gesproken. 

Met zictit op een nieuw politiek jaar. 

UNA belangrijker dan wat 
hij vertelt, is de toon die uit 
dit breedvoerige gesprek 

blijkt De eerste minister van Bel
gië IS zich erg nadrukkelijk be
wust van zijn waardigheid en de 
zeer belangrijke verantwoorde
lijkheden waarmee hij belast 
werd 

Iemand die ,,het algemeen be
lang dienen" als zijn belan
grijkste taak beschouwt, gelukkig 
IS wanneer hij „ten dienste van 
de samenleving (kan) staan" en 
zich het beste thuis voelt bij 
,,hoogstaande en integere" men
sen, kan bezwaarlijk nog nage
wezen worden als ,,dat manneke 
uit Sleidinge" Psycho-analytici 
hebben daar ongetwijfeld een ge
leerde term voor Wij denken on
willekeurig terug aan overleden 
staatslieden, die zichzelf als Ver
lichten zagen Het te verwachten 
ivlartens' boek — dit keer ,,door 

mijzelf geschreven" — wordt on
getwijfeld een met te missen 
bestseller in staatswetenschap 

Wilfried Martens spreekt man
haftig Voor hem is het een zeker
heid dat zijn zesde koalitie de zo
mer van '89 haalt Wat hij het 
,,herstel- en sanenngsbeleid" 
noemt, zal op weinig harde 
weerstand botsen Zeker nu het 
ACV gezegd heeft geen echte ak-
ties te zullen voeren legen de on
loochenbare liberale regerings
koers Misschien komt er zelfs 
een Verklaring tot Herziening van 
de Grondwet, als die enkele 
Vlaamsgezinde backbenchers 
binnen zijn eigen partij zich ten
minste nog twee jaar koest hou
den Er dient, aldus de premier, 
,,politieke stabiliteit" te heersen 
tot aan het einde van de regeer
periode (Begrepen, Van Rompuy 
en Suykerbuyk"'!) 

Als ..legalist" zullen hij en zijn 

regering geen einde maken aan 
de dolgedraaide Voerense malle
molen Happart definitief en voor
goed afzetten, samen met het 
sturen van een regenngskommis-
saris, behoort met tot zijn inten
ties ,,Bepaalde dingen doe ik 
langzaam", verduidelijkt Mar
tens Die meteen laat verstaan 
dat er terzake vöór de gemeente
raadsverkiezingen van oktober 
'88 geen beslissing te verwach
ten valt 

Wilfried Martens doet er noch
tans goed aan te beseffen dat zijn 
grootste ondeugd — ..ongeduld" 
— toevallig dezelfde is van veel 
mensen Vermits hij ..oprecht
heid" het meest waardeert WIJ 
ZIJN HET BEU 

(pvdd) 

vu-petjes! 
Zondag wordt er weer 

ge-Gordel-d doorheen de 
Vlaamse gemeenten rond 
Brussel. Hoe U een origi
neel en gratis VU-Gordel-
petje kunt krijgen, leest U 
op biz. S 



en WIJ 
De redaktie ontvangt graag brieven 

voor de lezersrubriek. Naamloze brie
ven gaan de scheurmand in, evenals 
scheld- en smaadbrieven. De andere 
publiceert zij, naargelang er plaats 
beschikbaar is. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te korten 
en persklaar te maken zonder de es
sentie van de inhoud te veranderen. 
Brieven worden ondertekend met de 
naam en de plaats van herkomst, ten
zij de schrijver verzoekt slechts de 
initialen te gebruiken. 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk deze van 

De redaktie 

GEZONDHEID EERST! 

De wereld is één geheel; iedereen 
is gelijk voor de zon. Het vernielend 
spoor van enorme bosbranden, waar
bij jaarlijks duizenden hektaren puur 
natuur in vlammen opgaan, is als 
milieuramp honderden maal afschu
welijker dan dit van een TGV. Verle
den jaar Zuid-Frankrijk, laatst China, 

nu Spanje. Keer voor keer klare mi
lieurampen, met eigen middelen on
voldoende bestrijdbaar. Evenals bij 
kernrampen en terrorisme zijn ook 
hier strenge kontrole, internationale 
samenwerking en hulp steeds wense
lijker, want net zoals Kadhafi laat ook 
de natuur niet met zich sollen. 

Menselijke fouten straft zij genade
loos af. De ontboste Alpen bijvoor
beeld, zijn in staat om niet alleen 's 

winters sneeuw-, maar 's zomers ook 
modderlawines, als roekeloze TGV-
treinen door de eens zo rustige berg
dorpjes te laten razen. 

De Amerikaanse milieuvereniging 
Conservation International mag ge
prezen worden: zij boekte een daad
werkelijke overwinning op het vlak 
van internationaal natuurbehoud. 
Deze vzw uit Oregon neemt namelijk 
650.000 dollar van de Boliviaanse bui
tenlandse schulden voor haar reke
ningen Bolivia verplicht zich er toe 1,5 
miljoen hektaren tropisch regenwoud 
in het Amazonebekken te bescher
men! 

Hopelijk krijgt dit voorbeeld navol
ging. Geld in ruil voor natuur, met als 
internationaal doel: gezondheid eerst, 
de wereld één! 

Hans Vanden Bussche, Oostkamp 

ALIDA NESLO 

Ik zou even willen reageren op de 
briefschrijvers die het de organiatorsn 
van de Guldensporenviering te Brus
sel kwalijk nemen om Alida Neslo op 
de affiche te zetten. 

Zij mag dan al ooit de draak gesto
ken hebben met de Vlaamse Bewe
ging (is die immers op bepaalde pun
ten niet oubollig belachelijk?). Feit is, 
dat zij als Nederlandstalige wilde ge
tuigen in het centaim van Brussel. Er 
zijn veel Vlaamse artiesten die daar
voor (zelfs betaald) van harte bedan
ken. 

En laat ons komaf maken met de 
reaktie van het Vlaams Blok: énige 
bedoeling was in de pers te komen 
met de slogan ,,Vreemdelingen bui
ten". Daarvoor werd wat rechts grut 
samen geroepen (zelfs de franstalige 
clan ,,VMO-Bruxelles", nadien te be
wonderen in hun bevriend café in 
Brussel). 

In Brussel is élke Nederlanddspre-
kende uitgenodigd en nodig! 

Jan Erkelbout, Dilbeek 

ALIDA NESLO 

Waarom zoveel woorden vuil ma
ken aan het geval Neslo? Ik was niet 
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aanwezig omdat ik bij voorbaat weet 
dat er te Brussel toch maar wat ge-
brusselt wordt, ja zelfs op 11 juli. En 
daar voel ik als Vlaamsgeaarde niet 
veel voor, zeker op 11 juli niet. Ik kan 
dan ook moeilijk geloven dat het pro
test van enkele marginalen kwam, 
maar eerder van overtuigde Vlamin
gen. 

Als ik het geval begrepen heb, werd 
de Vlaamse Gemeenschap eerder 
nog maar eens verknecht dan beju
belt, en dat op haar eigen (nationale?) 
feestdag. 

fk îsschien ben ik nu ook een margi
nale. Laat ik u dan zeggen dat deze 
marginale in de achterhoede hard 
gestreden heeft voor de Vlaamse 
zaak en voor de VU en dat het mij 
uitermate spijt dat wij een Vlaamse 
Gemeenschap hebben waar de VU in 
de oppositie zit. Hadden de VU'ers 
een ietwat hardere kieskampanje ge
voerd dan hadden zij dat onheil kun
nen vermijden. 

Marlette Devisscher, Zellik 

ALIDA NESLO 

Het uitjouwen van Alida Neslo en 
het bedreigen van een kleurling op de 
Brusselse Grote N/larkt sprak boekde
len. Met geen enkel woord is dergelijk 
optreden goed te praten. Deze men
sen hebben niets gemeen met de 
Vlaamse ontvoogdingsbeweging die 
solidair moet zijn met alle demokrati-
sche ontvoogdingsbewegingen, waar 
ook ter wereld. 

K.K., Herent 

ALIDA NESLO 

beleid niet laten fnuiken door de fou
ten van mijn voorgangers". Hij heeft 
die verklaring op grove en voor Vlaan
deren vernederende wijze waar ge
maakt; in Komen heeft hij ons de 
afschuwelijke terreur van Heksen van 
Komen bezorgd, en in Voeren de 
ellendige terreur van een omhoogge
vallen inciviek. 

Uit die verklaring en die politieke 
feiten blijkt de huichelarij van Martens 
telkens hij beweert dat hij de wetten 
van de rechtstaat zal doen naleven. 
En in deze huichelarij heeft hij zijn 
ganse partij meegesleurd. En Tinde-
mans, voor wie de Grondwet in 1978 
,,geen vodje papier" was, hij gaat niet 
meer naar de Koning! Zulke politie-
kers worden ons dan nog aangepre
zen als boegbeelden. Hovaardige wit-
gekalkte graven, dat zijn zij in werke
lijkheid. Het AVV-WK wordt nu al ach 
jaren lang omgewrongen tot AVM-
NVK: alles voor Martens — niets voor 
Vlaanderen. 

De Koning is bedroefd. Wij ook, 
maar om andere redenen. 

F. Vanbrabant, Hasselt. 

LOTTO. 
ZO EENVOUDIG. 

JE ENKEL REIS 
NAAR HET PARADIJS. 

Het doet pijn als nationalist die 
reeds 20 jaar als lid en bestuurslid van 
de Volksunie aktief betrokken is bij de 
dagelijkse Vlaamse beweging (niet 
die van één keer per jaar) als margi
naal te worden beschouwd in zijn 
partijblad. En dit n.a.v. de IJzerbede
vaart en 11 juli-viering te Brussel. Het 
is al te simpel alles naar het Vlaams 
Blok af te wimpelen en dan te zeggen 
dat het ,,enkel marginalen" waren. 

Ik heb ook geprotesteerd zoals vele 
van mijn kennissen die ook VU-men-
sen zijn. 

Alida Neslo heeft zich onverdraag
zaam opgesteld tegenover de Vlaam
se beweging en haar simbolen en nu 
heeft ze van hetzelfde laken een 
broek gekregen! 

Jozef Van de Wouwer, Mortsel 

WILFRIED DE FOURONEUS 

In de zomer van 1979, (Martens I 
was pas in het zadel) heeft Wilfried 
Martens op de TV de olgende verkla
ring afgelegd: „Ik zal mij in mijn 

p.v.b.a. Belgium 
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Nelly Maes: 
betere 
wetgeving 

Fietsen tegen... 
Enkele tientallen VU-leden gin

gen vorige zondag in op de uitno
diging van het Brugse arrondisse-
mentsbestuur om te fietsen tegen 
de wapenhandel. Onder een 
staalblauwe hemel werd verza
meld op de munitie- en wapenka-
de in het Zeebrugse havenge
bied. 

Arrondissementsvoorzitter Luc 
Grootaerdt heette de aanwezi
gen — onder wie ook provincie
raadslid Lidwina Cordy en 
VUJO-voorzitter Frans Alpaert — 
welkom. Hij benadrukte de nood
zaak te blijven protesteren tegen 
deze handel van de dood. 

Gemeenteraadslid Pol Van 
Den Driessche zei dat er drie 
redenen zijn om zich te blijven 
verzetten tegen de illegale wa-
pentrafleken: juridisch, politiek 
én moreel. Tot slot riep hij diege
nen „d/e zich voor de bescher
ming van het ongeboren leven 
inzetten" op om zich voortaan 
ook wat meer te engageren ,,ter 
bescherming van het geboren le
ven". De omschakeling van de 
militaire nijverheid tot een vrede-
sindustrie, is daartoe het middel. 

Nelly Maes, VU-lid in de bie-
zondere onderzoekskommissie, 
verklaarde dat er reeds heel wat 
duistere praktijken aan het licht 
kwamen. Maar lang nog niet al
les. Daarom ook heeft zij aan de 
kommissievoorzitter een lijstje be
zorgd met de namen van perso
nen die best nog eens aan de 
tand worden gevoeld vóór 31 ok
tober. Zij bracht begrip op voor de 
gewone doeanier die tegen een 
belachelijk laag loon moest wer
ken en beloofde zich hard te zul
len inzetten voor een beter statuut 
én een meer sluitende wetgeving. 

...de 
wapenhandel 
Kamerlid Jan Caudron legde 

het verband tussen de wapenpro-
duktie en de ontwikkelingssa
menwerking. ,,Terwijl er duizen
den miljarden verspild worden 
aan het produceren en verbande-

m 
len van oorlogstuig, sterven nog 
steeds tienduizenden mensen 
aan ondervoeding of een gebrek 
aan medische hulp. De Volks
unie, die de nooit-meer-oorlog ge
dachte trouw blijft, kan hiervoor 
met ongevoelig blijven." 

Onder het waakzaam oog van 
de BOB en begeleid door rijks
wacht en politie trok de karavaan 
fietsers zich daarna in gang. Over 
Lissewege en Sint-Pieters werd 
naar Brugge gereden. 

Op de Burg, vlak voor het stad
huis, werden zij verwelkomd door 
eerste schepen Pieter Leys. Hij 
feliciteerde de deelnemers en be
loofde ook in het stadsbestuur te 
zullen ijveren voor een stopzet
ting van de wapen- en munitie-
handel vanuit Zeebrugge. 

MUFXÏ^ 
Roger Bouteca, 

direkteur van het Vlaams 
schooltje In Komen 

Jan 
Caudron: 
nooit meer 
oorlog 

Kadetten 
Vorige week vrijdag reeds rea

geerde VU-senator Oswald van 
Ooteghem op de beslissing van 
defensieminister De Donnéa tot 
sluiting van de kadettenschool te 

• Hoe is de toestand nu in het 
Vlaams schooltje van Komen? 

,,Het wordt stilaan een echte 
Vlaamse school. 

Vorig jaar zijn we het schooljaar 
begonnen met twaalf kinderen in 
het lager onderwijs, vandaag tel
len we twintig leerlingen. En als 
volgend jaar alle kleutertjes over
komen, dan zullen er zesentwin
tig kinderen in de lagere cyclus 
zitten. Dit betekent al zeker twee 
leerkrachten. 

De kleutertjes zelf zijn nu met 
vijfentwintig. Het evolueert dus 
echt goed." 

• Hoe zit het met de medewer
king van officiële zijde? 

,,Voor het ogenblik verloopt al
les zeer goed. Wij kunnen met 

klagen, ook al zijn er natuurlijk de 
algemene bespanngsmaatrege-
len voor het onderwijs. 

Gelukkig blijven wij op dit ge
bied gepriviligieerd." 

• Hoe is de sfeer nu om en 
rond deze Vlaamse onderwijs
instelling in het „Henegouwse" 
Komen? 

,,Het IS natuurlijk een zeer 
groot pluspunt dat wij niet meer 
gestoord worden door de zg. Hek
sen van Komen. De pesterijen zijn 
volledig verdwenen. Persoonlijk 
heb ik nog geen hatelijkheden 
en/aren, in tegenstelling tot mijn 
voorgangers. Het gemeentebe
stuur verleende zelfs logistieke 
steun bij de organisatie van ons 
schoolfeestje. 

fiJlaar anderzijds stel ik vast de 

'meeste Vlamingen niet meer we
ten dat Komen bestaat. hAet als 
gevolgjiat wij nu minder financië
le steun ontvangen uit de rest van 
Vlaanderen. Doorgaans is er nog 
wel een blijk van interesse, maar 
die oprechte bekommernis is 
sterk afgenomen. Komen is im
mers geen Voeren.. " 

• De belangstelling van de 
doorsnee Vlaming voor Komen 
mag best een beetje toene
men? 

,,Inderdaad." 

• Konklusie: U bent gematigd 
optimistisch? 

,,lk ben gematigd optimistisch 
wat de school betreft. Ik denk dat 
wij hier naar een normale kleine 
school evolueren." 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Lier. Deze maatregel werd op de 
school, die inderdaad grote ver
diensten heeft verworven bij het 
inhalen van de achterstand van 
de Vlamingen in het officieren
korps, op ongeloof en verbijste
ring onthaald. 

,,Aangezien de minister die 
maatregel heeft getroffen zonder 
de bevoegde parlementskommis-
sie te raadplegen heb ik aan voor
zitter Descamps de onmiddellijke 
bijeenroeping van de kommissie 
voor landsverdediging gevraagd, 
teneinde de mogelijkheid te heb
ben de minister te ondervragen 

Dinsdag was het andermaal Waregem Koerse, voor de 140ste keer. 
Deze wedrennen (en wat daarbij hoort) groeiden uit tot een echt volks 
feest, waaraan ook een deel van de VU-top o l.v. voorzitter Gabnëls 
deelnam. Partijbestuurslid Chris Vandenbroeke ontpopte zich als 
deskundig gastheer 

over die onaanvaardbare beslis
sing", aldus nog senator Van Oo
teghem. 

Oswald van 
^ Ooteghem: 

on
aanvaardbaar 

Kuituur 
Vorige week werden de resulta

ten van een enquête over de kul-
turele kennis van en de beleving 
door de Vlamingen bekendge
maakt. Partijvoorzitter Jaak Ga-
briëls meent dat dit onderzoek 
een voldoende aanleiding moet 
zijn om in de Vlaamse Raad drin
gend een openhartig debat te 
houden, waaruit naderhand be
sluiten dienen getrokken te wor
den. 

Uit deze enquête blijkt immers 
dat er iets fout loopt in het (sekun-
dair) onderwijs. Daarom bena
drukt de VU de noodzaak van 
meer algemene vorming, waarbij 
echte specialisatie best wordt 
overgelaten aan het hoger onder
wijs. De VU IS overigens erg be
zorgd over de tanende taal- en 
literatuurkennis van veel jonge
ren. ,,Taalvaardigheid houdt 

rechtstreeks verband met mon
digheid en dus met demokratie. 
Taalonderricht, literatuur-, kunst
en muziekgeschiedenis, esteti-
sche vorming, ekspressie, ... 
moeten in het sekundair onder
wijs biezonder grote aandacht 
krijen Dit sluit ook aan bij de 
noodzaak van opnieuw meer ge
schiedenis op school " 

Jaak Gabriels was wel blij met 
de vaststelling dat het IJzermonu
ment voor drievierden van de Vla
mingen als het symbool bij uitstek 
van de Vlaamse gemeenschap 
wordt aangeduid; hetgeen schril 
kontrasteert met de jammerlijke 
stemming in de Vlaamse Raad 
over de erkenning van de IJzerto-
ren. ,,Blijkbaar is de overgrote 
meerderheid van de Vlamingen 
minder sektair ingesteld dan de 
PVV- en SP-partijbesturen." Ook 
het feit dat de meeste Vlamingen 
zich veeleer Vlaming dan Belg 
voelt, bevestigt de VU-stelling en 
is meteen een duidelijke verwitti
ging voor allen die met allerlei 
goedkope truukjes het neo-unita-
risme hopen aan te wakkeren 

merkt: Deborah Shelton (of Man-
dy Winger) trok van Limburg naar 
West-Vlaanderen, waar ze zich te 
Brugge vergaapte op de nachtelij
ke l\Aaria van Boergondië-stoet. 

Vijf Vlamingen vielen tijdens 
het voorbije weekeinde in de 
sportprijzen. Vooral in het roeien 
bleken onze volksgenoten echte 
kampioenen: de 24-jarige Wim 
Van Belleghem won goud terwijl 
Rita Defauw en het duo Vander-
moere-Foqué met zilveren me
dailles gelauwerd werden. Olym
pisch winnaar Roger lllegems 
behaalde brons op de wereldkam
pioenschappen baan-wielrennen. 
De vijftienjarige Sabine Appel-
mans uit Erembodegem werd 
verrassend en overtuigend de 
nieuwe Belgische kampioene ten
nis. 

V/L/M-fotograaf Paul Van Den 
Abeele mag zich gelukkig prijzen 
met de erkenning van zijn kunste
naars-loopbaan door het kultuur-
ministene; wij sluiten ons trou
wens biezonder graag aan bij de 
vele felicitaties die onze vriend 
Paul daarvoor mocht ontvangen. 

Natuurlijk vermelden we m dit 
rubriekje ook biezonder graag de 
revolutionaire vondst van een 
kunstoor door wetenschapslui 
van de Antwerpse unief, waar
door heel wat doven opnieuw zul
len kunnen horen 

Tot slot trokken liefst 150 
Vlaamse reuzen door de straten 
van Amsterdam Begeleid door 
hun Vlaamse peters en meters 

Goed nieuws 
Vooreerst de nuchtere vaststel

ling dat er in de voorbije dagen 
nogal wat schoon volk langs 
Vlaanderens wegen liep Niet al
leen fleurde iedereen op dankzij 
die enkele uren zon, maar her en 
der werd ook het heus met onaar
dige lief van JR uit Dallas opge-

Deborah, 
alias Mandy 
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ACV-vuistje 
Dinsdag gaf de leiding van het 

kristelijk syndikaat (ACV) kom-
mentaar bij de konklusies van het 
begrotingskonklaaf 

Kersvers ACV-voorzitter Willy 
Peirens zei te vrezen dat heel 
wat mensen een kater zullen 
overhouden aan de wijze waarop 
men de financiële krater zal po
gen te delgen De besnoeiingen 
in de sociale zekerheid, de be
knotting van de tewerkstellingsi
nitiatieven en de wijze van beslis
sen genieten weinig bijval van 
het ACV Ook het feit dat de be
lastingsverlaging vooral een 
goede zaak is voor de personen 
met hoge inkomens, vindt het 
ACV met bepaald goed 

Behalve een praatje met de 
eerste minister en enkele ACV-
parlementsleden, plant de ACV-
top echter geen akties tegen 
deze onheilzame regeringsmaat-
regelen Dit betekeol dat de 
roomsblauwe koalitie haar libe
rale koers rustig kan verder zet
ten De ACV-vuist is een vuistje, 
of moeten we zeggen een vin
gertje, geworden 

Straling 
VU-kamerlid Paul Peeters be

zorgde ons kopie van de antwoor
den op enkele parlementaire vra
gen, die hij tijdens de vakantie 
ontving Sommige daarvan zijn 
inderdaad merkwaardig 

Zo vroeg Paul Peeters of het 
juist IS dat de BRT-nieuwsdienst 
bewust bepaalde feiten verzweeg 
na de Tsjernobyl-ramp ,,Het tart 
de verbeelding dat de BRT, op de 
hoogte zijnde van de alarme

rende radioaktieve neerslag in 
België dit nieuws en de nodige 
vi/aarschuwingen en raadgevin
gen aan de bevolking bewust 
heeft achtergehouden, en aldus 
honderdduizenden personen en 
kinderen op dit mooi en zonnig 
lange weekeinde gevaarlijke stra-
lingsdosissen heeft laten opne
men " 

Voogdijminister Dewael ant
woordt nu dat de bestuursdirek-
teur Informatie besloot het aan de 
,,terzake bevoegde autoriteiten 
over te laten de modaliteiten van 
openbaarmaking van gegevens 
te bepalen " Erger nog, uit het 
antwoord blijkt dat de radio- en 
tv-joernalisten voortaan in geval 
van twijfel ,,over de vraag of be
paalde informatie inzake ernstige 
rampen al dan met moet worden 
uitgezonden, in elk geval ver
plicht zullen worden overleg te 
plegen met de hogere hiërar
chie" 

De goede verstaander heeft 
het dus begrepen in werkelijk
heid zal het de betrokken mi
nister zijn die uiteindelijk beslist 
wat precies over bv een kern
ramp via de BRT zal worden 
meegedeeld Na het geklungel 
van Miet Smet ten tijde van de 
Tsjernobylramp, mogen we het 
nu dus wel definitief vergeten 

De Inquisitie staat inderdaad 
op de parkeerplaats van de BRT-
gebouwen aan de Reyerslaan 

A-vignet 
Tegen de plannen van de rege

ring om een autowegen-vignet in 
te voeren, werd reeds van di
verse zijden gereageerd Enkele 
dagen geleden ontving ver-

Twee grote Vlaamse jeugdbewegingen vierden de voorbije dagen feest het Vlaams Verbond van Katolieke 
Scouts en Meisjesgidsen bestaat driekwart eeuw en de Katolieke Landelijke Jeugd is zestig jaar jong Beide 
verenigingen maken het goed 
In dit (yuppie-)tijdperk met een steeds groter keuze-aanbod voor jongeren en waar het idealistisch engage
ment met meer zo evident lijkt, verdienen het jeugbewegingswerk onze sympatie en steun 

keersminister De Croo in dit ver
band een brief van de Frans-
vlaamse groep ,,l^enschen Lyk 
Wyder" 

Deze kreatieve vereniging, die 
tot doel heeft de uitwisselingen 
onder de mensen te bevorderen 

Le vieux 
O VERBEVOLKING, mas

sale immigratie uit de 
buurlanden, ekonomi-

sche krisis en werkloosheid 
hebben van Abidjan een stad 
gemaakt waar de misdadigheid 
hoogtij viert. Bankovervallen, 
hold-ups en aanrandingen zijn 
er schering en Inslag. 

Tijdens ons verblijf in de Ivo-
riaanse hoofdstad kende de kri-
mmaliteit een nieuw en tot dan 
toe ongekend hoogtepunt: de 
minister van Openbare Werken 
werd ontvoerd en gegijzeld 
voor een miljoenenbedrag. De 
talk of the town vertelde de 
achtergronden. De minister, 
voordien P.D.G. van de lucht
vaartmaatschappij Air-Afrique, 
had naar Afrikaanse geplogen-
heid zijn openbare mandaten 
gebruikt om zijn privézaken op 
te fleuren. Zo was hij eigenaar 
geworden van het Abidjaanse 
luxehotel Wafou, waarvan hij 
de Franse eigenaars-direkteurs 
het land had uitgewerkt. 

De ontvoering bleek ge
pleegd te zijn precies door de 
voormalige eigenaars, die op 
deze wijze de opgelopen 
schade trachtten te verhalen. 
Daar de minister — alweer naar 
Afrikaanse geplogenheid — be
hoort tot de wijde familiekring 
van president Houphouet-
Boigny, bemoeide „le vieux" 
zich persoonlijk met de zaak. 
Enkele dagen later was de mi
nister weer op post, zonder 

verdere uitleg en kennelijk zon
der juridisch staartje aan de 
hele affaire. 

„Gangsters ondereen" 
besliste de volksmond. 

„Le vieux", de 82-jarige 
president Felix Houphouet-
Boigny, behoort tot de groten 
van de Afrikaanse onafhanke
lijkheidsstrijd. Hij is genees
heer van vorming en stond tij
dens de koloniale periode aan 
het hoofd van het machtige 
Afrikaanse boerensindikaat. Hij 
werd na de oorlog tegen de wil 
van de Franse colons verkozen 
tot lid van de Franse Assem
blee. Hij speelde een beslis
sende rol eerst bij de afschaf
fing van de dwangarbeid, later 
bij de dekolonisatie van gans 
Noord- en West-A frika. Hij is 
een der meest gezaghebbende 
Afrikaanse staatslui. Zijn land, 
de Ivoorkust, heeft een voor 
Afrikaanse verhoudingen vrij 

demokratisch en liberaal 
regime. 

Korruptie, clangeest en favo-
ritisme, de onuitroeibare met
gezellen van de macht in Af
rika, zijn hem echter niet 
vreemd. Van Yamoussoukro, 
zijn geboortedorp, heeft hij de 
politieke hoofdstad van het 
land gemaakt. Deze beslissing 
is nauwelijks een ontlasting 
voor Abidjan. Yamoussoukro, 
diep in het oerwoud, is een 
Brasllia-hersenschim: een bo
venmaats geschenk van de 
dankbare zoon aan zijn geboor
testreek. 

In Yamoussoukro staan een 
paar luxehotels, omsloten door 
het oerwoud. Ér is in het bos 
een plek gerooid waar 
Houphouet-Boigny een ver
kleinde repliek van de vati-
kaanse kerk laat bouwen. De 
president is katholiek. Twee 
jaar geleden had hij de paus op 
bezoek, die aan de rand van het 
Abidjaanse Manhattan een 
reusachtige moderne kerk 
kwam inzegenen. 

Op dit ogenblik loop in Ya
moussoukro het ,,festival des 
masques", een Afrokulturele 
aangelegenheid waarvoor de 
meest hippe reisbureaus wer
ven van New-York over Parijs 
en Tokio. Verwacht aantal 
gasten: 1.500 bevoorrechte 
Ivorianen en 3.000 met goud 
belegde buitenlanders. Plus de 
dorpsgenoten van le vieux. 

teneinde de kulturele kloof tus
sen beide Vlaamse gebieden te 
verminderen, vindt deze beslis
sing ongehoord 

,, Verwijzend naar de doelstel
lingen — om de samenhorig
heid van de Europese Vlaamse 
Gemeenschap vergroten — ver
laren WIJ dat zo'n maatregel enkel 
maar disknminerend kan zijn 
t ov de Frans-Vlamingen die, 
veel vaker als andere Europea
nen, rijden naar het Vlaamse 
Noorden Kon een uitzondering 
gemaakt worden voor de inwo
ners van de Franse Nederlanden 
(nummerplaten 59 en 62), dan 
zou het al iets beter zijn " 

Franck Allacker, voorzitter 
van „Menschen Lyk Wyder", 
aarzelt zelfs met om De Croo een 
lesje in Europese eenwording te 
geven Het tolstelsel noemt hij 
verwerpelijk ,,Wij geloven inte
gendeel dat alle Europese ver
antwoordelijken ernaar moeten 
streven om het beginsel van een 
algemeen Europees tolvrij auto
wegennet te laten aannemen 
door alle lidstaten van de EEG", 
besluit hij 

Zou De Croo antwoorden'' 

Wapen-
Icommissie... 

Over een tiental dagen hervat 
de parlementaire kommissie, die 
een onderzoek instelt naar de il
legale wapenhandel vanuit ons 
land, haar werkzaamheden Tot 
31 oktober hebben de kommis-
sieleden de kans allerlei getuigen 
aan de tand te voelen 

VU-lid Nelly Maes liet aan de 
kommissievoorzitter weten dat 
het tijd wordt ook de Asco- en FN-
direktie te horen Asco kwam 
maanden geleden immers m het 
nieuws omwille van de levering 
van wapens via Malta aan 
landen-in-oorlog, maar na de 
eerste onthullingen bleef het ver
rassend stil rond deze kwestie 
Van de FN-leiding wil Nelly Maes 
horen welke initiatieven zij neemt 
wanneer blijkt dat FN-wapens te

recht komen op plaatsen waar
voor deze tuigen met bestemd 
waren Ook meent zij dat de on-
derzoekskommissie desnoods 
naar Denemarken en Zweden 
moet gaan, indien bepaalde top-
getuigen met verschijnen 

VU-senator Guido Van In 
stelde ondertussen een reeks 
vragen aan liefst elf ministers en 
staatssekretanssen over een 
,,zindelijk eksportbeleid" Kon-
kreet stelt Van In dat er een abso
luut veto dient afgekondigd op 
het vervoer van dubieuze produk-
ten naar dubieuze bestemmin
gen HIJ baseert zich daarvoor op 
de verklaringen van de ver
keersminister vorig jaar, die 
stelde dat de zeevaartpolitie het 
geheel van de wettelijke beschik
kingen inzake de zeevaart moet 
doen naleven Maar die er met
een aan toevoegde dat deze in
stantie haar taak met optimaal 
kan uitvoeren 

...lierbegint 
De Bond Beter Leefmilieu Tes-

senderlo dringt er bij de onder-
zoekskommissie op aan uit te 
pluizen hoe het staat met de leve
ring aan Irak door Phillips Petro
leum van een bepaald produkt, 
dat als grondstof gebruikt wordt 
voor de aanmaak van chemische 
wapens 

En tot voorlopig slot vernemen 
WIJ dat een aantal KlVB-leden tij
dens de vakantie protesteerden 
voor de Harense Sabca-
vestiging, n a v de jaarlijkse aan-
delenvergadering Daartoe wer
den zelfs aandelen gekocht, 
maar in de vergadenng werden 
de morele bezwaren van de KWB 
gewuifd, omdat de bedrijfsleiding 
zich met verantwoordelijk acht 
voor wat anderen doen met wat 
door deze militaire producent op 
de markt wordt gebracht 

Het kan nog boeiend worden 
Zeker wanneer de ministers zelf 
zich voor de kommissie zullen 
moeten verantwoorden 

3 SEPTEMBER 1987 



W^i 

Nu zondag te St.-Genesius-Rode 

Oordelen met VU-petJe! 
Zondag wordt er weer ge-Gor-

del-d doorheen de Vlaamse ge
meenten rondom Brussel 

De algemene start- en aan-
komstplaats situeert zich in het 
centrum van Sint-Genesius-
Rode Vanaf 7 uur in de morgen 
kan men er terecht voor fietsen, 
wandelen of joggen en dit over 
diverse afstanden Vanzelfspre
kend kan en zal de Volksunie met 
ontbreken op deze sportieve ont
moeting met een nadrukkelijk 
Vlaams karakter! 

Vermits het met makkelijk zal 
zijn om elkaar in die mensenmas
sa terug te vinden, zochten wij 
een trefplaats waar alle VU-ers 
welkom zijn: ,,Ons Parochiehuis" 
in de Fonteinstraat 36 te Sint-
Genesius-Rode, op slechts enke
le honderden meter verwijderd 
van het Gordelcentrum en vlakbij 

het startpunt van de 6-km-jogging 
om 15 uur 

Om de VÜ-deelname nóg dui
delijker zichtbaar te maken, be
sloot het partijbestuur tot het ma
ken van eigen VU-Gordel-petjes. 
De eerste 250 deelnemers die 
zich zonda op deze VU-trefplaats 
aanmelden, krijgen zelfs hele
maal gratis zo'n ongineel en tof 
hoofddeksel. 

Zoals vorige week reeds ge
meld zal ook niemand minder dan 
partijvooritter Jaak Gabriels deze 
afstand joggend afleggen. Wie 
met hem meeloopt of hem wil 
komen aanmoedigen, wordt daar 
dus iets vóór 15 uur verwacht. 
Vanzelfsprekend loopt Jaak mee 
met dit nieuwste en speciaal voor 
deze gelegenheid gemaakte VU-
petje! U ook? 

VLAAMS! 
ITERAARD 

ADVERTENTIE 

New York heeft zijn marathon, Friesland zijn elfstedentocht, 

en Vlaanderen zijn Gordel. Zondag is die Vlaamse Gordel 

rond Brussel aan zijn zevende uitgave toe. N u reeds staat het 

vast dat deze editie alle vorige successen zal overtreffen. Waren er 

vorig jaar bijvoorbeeld zowat 23.000 inschrijvingen, dan verwacht 

men overmorgen ruim 40.000 deelnemers. Natuurlijk vooral 

Vlamingen, die al gordelend de Vlaamse aanwezigheid in en 

rond de hoofdstad daadwerkelijk benadrukken. Maar de Gordel 

oogst bovendien steeds meer buitenlandse belangstelling. 

Lielst 34 nationaliteiten zijn straks van de partij. Ze komen uit 

haast alle Europese landen. Maar ook uit Japan en zelts uit 

Papoea-Nieuw-Gumea. 

Gordelen kan je dit jaar op niet minder dan 8 verschillende 

manieren. Van de gezinswandeling over 7km tot de fiets

tocht die je 90 km door het Vlaamse Brabant voert. En elk 

wandel-, jogging- en fietsparcours leidt je langs de natuurlijke 

pracht en de historische rijkdom van dit stukje Vlaanderen. 

De Gordel is echter meer dan een sportieve happening. Vlaande

ren zou Vlaanderen niet zijn zonder een volksfeest naast de 

sport. Een hele dag animatie, met cabaret, attracties, muziek en 

rechtstreekse radio-uitzendingen. En tussendoor kan je natuur

lijk altijd ergens terecht voor een hapje en een drankje. 

Gordelen moet je doen, samen lopen, r^ 
fietsen in het groen. 

ordelen moet je doen. Samen met tal van bekende 

Vlamingen, ieder in zijn eigen tempo. De start is in 

St-Genesius-Rode (en in Dilbeek of Machelen voor 90 km). Voor 

meer inlichtingen kan je terecht op het nummer 02/380.44.44. 

Wie zich nog ter plaatse aanmeldt zondag met onderstaande 

bon, betaalt bovendien maar de helft van het inschrijvingsgeld. 

(50F i.p.v. 100F). 

VL^raREN 
L 

B O N 

OP DEELNAME 
AAN 

DE GORDEL 1987. 

Vlaanderen Leeft - Kunstlaan 46, 104̂ 1 Brussel - Tel.: 02/514.10.10. 
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De splitsing van het Gemeentelcrediet en de Spaarlos van de ASLK 

Vlaamse franken in Vlaamse banken 
Brussel — Vorige donderdag hebben de Vlaamse 

verenigingen Davidsfonds, Verbond van Vlaams 
Overheidspersoneel, Verbond van Vlaamse Acade
mici, Vlaams Comité voor Brussel, Vlaamse Volksbe
weging, IJzerbedevaartkomitee en de VAB-VTB op 
een perskonferentie de splitsing van het Gemeente
krediet en de Spaarkas van de ASLK geëist. 

'OLGENS woordvoerders 
van deze verenigingen 
moet deze splitsing bij 

hoogdringendheid getjeuren, nog 
vóór de aangekondigde, gedeel
telijke privatisering van de OKI's 
(Openbare Kredietinstellingen), 
daar deze privatisering de split
sing zeker niet zal vergemakkelij
ken. 

Waarom? 
De splitsingen dienen doorge

voerd te worden omdat zij de 
hoekstenen vormen voor de ver
dere uitbouw van de Vlaamse 
Staatsvorming. 

Dit ligt trouwens volledig in de 
lijn van de staatshervorming van 
1980. Vlaanderen moet feitelijke 
macht vormen waaruit een grote
re autonomie in rechte zal voort
vloeien. De boedelscheiding zal 
ook een einde stellen aan zowel 
de verdoken financieringsstro
men, via beide OKI's naar het 
zuiden, als de winstafroming van 
het Vlaamse spaaraandeel ten 
bate van de Belgische staat. 
Vlaanderen zal in staat gesteld 
worden om de eigen spaarinspan
ningen als regionale socio-ekono-
mische hefboom te gebruiken. 

Volgens de zeven Vlaamse ver
enigingen is de splitsing met in 
strijd met de monetaire unie, zij 
zijn trouwens voorstander van het 
behoud van deze eenheid. België 
zit nu al samen met Luxemburg in 
één monetaire unie zonder dat dit 
noemenswaardige problemen 
schept. 

Er dient ook opgemerkt te wor
den dat deze hele operatie kan-
doorgevoerd worden zonder 
grondwetswijzig ing. 

In 1980 heeft de toenmalige en 
jammer genoeg nog huidige eer
ste minister een financieringssys
teem beloofd dat „tegelijkertijd 
rekening houdt met het element 
solidariteit en met financiële ver
antwoordelijkheid". Wal Wilfried 
Martens onder solidariteit en fi
nanciële verantwoordelijkheid 
verstaat leren ons de cijfers. 

Om de poen 
is het te doen 

Uit het jaarverslag van het Ge
meentekrediet blijkt dat Vlaande
ren in 1986 55 % van de spaarin
spanningen levert, Brussel 9 % 
en Wallonië 36 % Deze laatste 
krijgt echter 52,9 % van de kre
dieten toegewezn, d.w.z. 20 % 
meer dan deze waarop het krach
tens zijn spaannspanningen aan
spraak kan maken. 

Uit het jaarverslag van de ASLK 
1985, blijkt dat de spaarinspan
ningen bij deze instellingen als 
volgt worden verdeeld: 55,4 % 
door Vlaanderen, Brussel 14,3, 
Wallonië 30,3 %. Nogmaals is 
Vlaanderen de klos; Wallonië 
krijgt 36,3 % van de kredieten, 20 

% meer dan wat het spaart. Van 
de 403 miljarden door Vlaamse 
spaarders aan de ASLK toever
trouwde gelden, kan men slechts 
162,4 miljard frank aantonen die 
lokalizeerbaar naar Vlaanderen 
terugvloeien. 

Grappig, enfin eigenlijk met zo 
grappig, om weten is ook dat 
Wallonië voor éénmaal koploper 
IS tegenover Vlaanderen, name
lijk op het vlak van de wanbeta
lers. Dit wijst op een lossere kre
dietverlening aan onze Waalse 
broeders. 

Ook het feit dat er in beide 
OKI's eens smakelijk gelachen 
wordt bij het uitspreken van het 
woord taalkaders stemt tot naden
ken! 

''̂ '̂̂ S|f̂  

De Vlaamse politieke middens hebben de Vlaamse beweging erom 
verzocht de draad herop te nemen. De inrichtende verenigingen 
hebben dit gedaan. Het is aan de politici om deze initiatieven te 
valorizeren. De VU is meteen bereid. Onlangs diende VU-kamerlid 
Schiltz ter zake reeds een wetsvoorstel in. 

Er dient ook nog even opge
merkt te worden dat de grote 
vakbonden, die door de zeven 
Vlaamse verenigingen waren uit
genodigd deel te nemen aan deze 
perskonferentie, de hele zaak 
naast zich neerleggen, schijnbaar 
onbelangrijk vinden. 

Toch zouden een paar tiental
len miljarden met ongelegen ko
men om onze honderdduizenden 
jonge Vlaamse werklozen een 
ruggesteuntje te geven! 

Splitsen 
moet je doen 

In de loop van de komende 
maanden zullen de zeven Vlaam
se verenigingen de nodige initia
tieven nemen om dit projekt op 
korte termijn te verwezenlijken. 
Zo zal een wetsvoorstel uitge
werkt worden om de ALSK te 
splitsen. Aan de Nederlandstalige 
aandeelhouders van het Ge
meentekrediet (52 % van de aan
deelhouders), zal een memoran
dum bezorgd worden met uiteen
zettingen van de te nemen initia
tieven om een echt Vlaams Ge
meentekrediet te bekomen. (TS) 

is regering de 
werkgelegenlieid vergeten? 

De regering is de lang aangekondigde jobkontrole 
vergeten. Van tewerkstellingsbevorderende maatre
gelen komt niets terecht en de regering heeft de kans 
gemist om eindelijk een lange-termijnstrategie uit te 
stippelen. 

N A de begrotingskontrole in 
maart j I. had de regering 
beloofd een jobkontrole 

door te voeren in april-mei 1987. 
Tijdens deze kontrole zou nage
gaan worden welke de gevolgen 
waren van het St.Annaplan als
ook de invloed van de kollektieve 
arbeidsovereenkomsten op de te
werkstelling. 

Ingesliict 
Door de perikelen rond H. te V. 

vond de regering geen tijd voor de 
jobkontrole en behandelde dit 
thema samen met de begrotings
bespreking. De resultaten zijn ui
termate mager en brengen geen 
nieuwe elementen aan, maar 
houden enkel een verlenging in 
van een reeks bestaande maatre
gelen. De minister van Arbeid en 
Tewerkstelling had voorafgaan
delijk sterke waarschuwende ver-
klanngen afgelegd maar heeft 
deze tijdens het konklaaf inge
slikt. Blijkbaar hebben de verkla
ringen van de PVV, die botweg 
stelde dat er geen tewerkstel
lingsbeleid nodig was, elke aan
dacht afgeleid van de maatschap
pelijke kwaal van de werkloosheid 
en de aandacht gevestigd op de 
elektoraal rendabele thema van 
de belastingsverlaging 

De eerste-minister blijft wel 
zeggen dat de werkgelegenheid 
tot de topprioriteit van de regenng 
behoort en verklaart daarbij dat 
de tewerkstelling in de privé-sek-

tor toeneemt, maar zegt er nooit 
bij dat deze toename van de te
werkstelling uitsluitend te danken 
IS aan de gevoelige stijging van 
deeltijdse banen en met aan de 
toename van het aantal gepres
teerde uren. 

Men kan immers niet naast de 
realiteit'van de cijfers, die duide
lijk aantonen dat de werkloosheid 
op het zeer hoge peil van 500.000 
werklozen blijft stagneren. Het is 
verder zeer merkwaardig dat een 
regering die beweert iets aan de 
werkloosheid te willen doen, toe
laat dat er in een jaar tijd meer 
dan 10.000 banen verdwijnen in 
de opslorpingsprogramma's. 

De regering heeft tijdens haar 
konklaaf eveneens beslist meer 
dan 4 miljard te besparen op de 
begroting van Arbeid en Tewerk
stelling. Deze besparing komt 
voor 25 % ten laste van de werk
lozen die uit de korte opslorpings
programma's komen en in de toe
komst met meer zullen kunnen 
genieten van een volledige werk
loosheidsuitkering, tenzij ze meer 
dan twee jaar in dergelijke pro
gramma's hebben gewerkt. 

Grotere lasten 
Verder is de realisatie van de 

meeste andere besparingen 
hoogst twijfelachtig, moeilijk aan
toonbaar en in de praktijk zullen 
ze met het effekt teweegbrengen 
dat men ervan verwacht. Ook de 

tussenkomst van de staat bij de 
brugpensioenen, dat nu pas van
af 58 jaar zal kunnen toegekend 
worden, geeft weinig blijk van 
enige bekommernis voor de 
jeugdwerkloosheid, omdat door 
de verschuiving van de leeftijd 
inzake het brugpensioen, de uit
treding van oudere werknemers 
wordt vertraagd. Daarenboven 
worden de lasten op de bedrijven 
vergroot. 

Nochtans vereist de maat
schappelijke kwaal van de werk
loosheid wel degelijk een tewerk
stellingspolitiek, maar dan in een 
globaal toekomstgerichte strate
gie, waarbij alle onderdelen van 
hel beleid afgestemd zijn op een 
verhoogde tewerkstelling. Dit be
tekent dat zowel de fiskale poli
tiek, openbare werken, sociale 
zekerheid, ekonomische zaken 
en alle andere departementen 
een konvergerende rol moeten 
Vervullen in dergelijke strategi
sche visie. Door het drastisch te
rugschroeven van de overheids
investeringen heeft de regering 
precies de tegengestelde effek-
ten gekreëerd en vernietigt zij 
werkgelegenheid... 

In een algemene tewerkstel
lingsstrategie moet men even
eens rekening houden met de 
internationale tendenzen, de 
nieuwe produktontwikkelingen, 
de veranderende handelsstro
men en de nieuwe internationale 
groeipolen. Globale aanpak en 
globale strategie veronderstellen 
eveneens een aktieve Europese 
integratiepolitiek zonder dewelke 
WIJ op het internationale forum 
dreigen te verzinken. Om dergelij
ke globale strategie tot een goed 
einde te brengen zullen wij echter 
eerst en vooral de wanorde in 

Hoop 

onze unitaire staatsstruktuur 
moeten herstellen door een ge
durfde en verregaande staatsher
vorming met maksimale autono
mie voor beide gemeenschap
pen, met eigen fiskale en finan
ciële bevoegdheid. 

Tegelijkertijd zullen we er moe
ten voor zorgen dat de staatsfi-
nanciën gezond gemaakt wor
den, dit wil zeggen dat de schul
devolutie met sneller mag stijgen 
dan het bruto-nationaal-produkt, 
waardoor de zware druk van de 
intrestlast — het zogenaamde 
sneeuwbaleffekt — kan worden 
afgeremd. 

Alhoewel de jeugdwerkloos
heid de jongste maanden licht is 
gedaald, blijft het werkloosheid
speil bij de jongeren onaanvaard
baar hoog. Bij de jonge werklozen 
beneden de 25 jaar zijn er reeds 
27 % langdurige werklozen en 22 
% IS een tot twee jaar werkloos. 
Deze evolutie die nu al een hele 
tijd bekend is, moet ten allen 
prijze gestopt worden. 

We kunnen enkel hopen dat 
ook de meerderheidspartijen de 
regering zullen dwingen om haar 
werkgelegenheidspolitiek te her
zien, een echte jobkontrole uit te 
voeren en de noodzakelijke maat
regelen te treffen die effektief lei
den tot meer tewerkstelling Meer 
tewerkstelling leidt immers tot la
gere overheidsuitgaven, meer 
koopkracht en dus een toename 
van de ekonomische aktiviteit, op 
deze wijze komt er echte budget
taire ruimte vrij die men dan kan 
besteden aan belastingsverla
ging. 

André Geens 
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Generale onder hoogdruk 

België overgenomen^ 
Ondanks de vakantieperiode heeft de internationale financiële wereld niet stil

gestaan. Op de Brusselse beurs, die in augustus trouwens van een niet 
onbelangrijke stijging genoot, ging alle aandacht naar de ongewoon grote aan
koop van reserve-aandelen van de Generale Maatschappij van België. 

Dit wees erop dat een bepaalde, tot nog toe onbekend, financiële groep wel
licht geïnteresseerd is in het verwerven van een machtspositie in de Generale 
Maatschappij van België (kort: de Generale). 

r hoogdruk 

overgenomen? 
riode heeft de internationale financiële wereld niet stil-
se beurs, die in augustus trouwens van een niet 
oot, ging alle aandacht naar de ongewoon grote aan-
m van de Generale Maatschappij van België. 
)epaalde, tot nog toe onbekend, financiële groep wei-
het verwerven van een machtspositie in de Generale 
(kort: de Generale). 
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Latest Takeover Rumor: 
By Peter Maass 

Imernaliotial Herald Tnbune 
BRUSSELS —All of a sudden. Belgium's 

close-knit Hnancial world is abuzz over a 
startling development. The country's largest 
and most prestigious holding company, So-
ciété Générale de Belgique, may be the target 
of a hostile'takeover bid by foreigners. 

"It would be considered like a takeover of 
Belgium," an official at the cwnpany said. 

Indeed, the monolithic "Générale," as the 
company is called, controls, directly or indi
rectly, nearly half of Belgium's 50 largest 
companies. Its Brussels headquarters are vir
tually flanked by the prime minister's office 
and the royal palace, a cozy geo^phical 
relationship that is not a mere coincidence. 

"It has a finger in every pie in Belgium," 
said Susanna Hardy of James Capel & Co., 
the London brokerage. "It has been involved 
m the political and sociological history of the 
country. If this is a takeover bid, it must be 

hostile and it will certainly be hotly co 
cd." 

Since last month, nearly 8 percent < 
company's shares have changed hands 
most ot the stock apparently purchas 
the same buyer. Unlike in Britain an 
United States, there is no law in Be 
requiring buyers to identify themselves 
amassing a big stake. 

This has created a bull market in ni 
Dqjending on who you listen to or 
newspaper you read, the buyer is Ax 
French insurance group; Hanson Trust 
the British conglomerate; Sir James 
smith, the Anglo-French financier; oi 
nard Tapie, the flamboyant French ent 
neur. 

Another possibihty: Japan. One rum 
it that Nomura Secunties Ltd. is bu)^i 
shares, but not m preparation for a tak 
The TcAyo firm, accordmg to the r 
would resell the shares once Généri 

De weerklank die de aankoopgolf op de Génerale-aandelen oogstte blip 
,,The International Herald Tribune": ,,Nieuwste overgename gerucht: 

Genei'ak 
onzekerhc 

Op de Algemene Vergadering van 9 september 
komt de kat op de koord. Normalerwijze moet de 
tot nu toe onbekende nieuwe aandeelhouder van 
de Generale dan bekend worden. Zijn intenties 
zouden dan meteen duidelijk worden. 

Ondertussen doen heel wat spekulatieve ge
ruchten de ronde. 
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IRANIANS P R O T E S T IN B O N N — Iranian exiies were arrested by police in Bonn as 
they objected to the visit of Foreign Minister AM Altbar Velayati on Thursday. About 100 
Iranian exiles took part in the iDegal demonstration at the Foreign Ministry. Page 5. 

^ Officu. 
said in rcceni mterviews that uvcy 
continue to view the Jewish pro
tests as unjustified, although they 
understand Jewish sensitivities and 
are eager to overcome the tension. 
Vatican (rfficials have mdicated 
that they have no interest in trffer-
ing anything that resembles an 
apology for üie Waldheim visit. 

One occasion for a posiüve ges
ture might be a meeting between 
John Paul and Israel's ambassador 
to Italy, Mordechai E>rory. 

Although there are no full diplo-
See POPE, Pi«e 2 

Latest Takeover Rumor: ^Belgium Itself 
By Peter Maass 

Imernaliotial Herald Tnbune 
BRUSSELS —All of a sudden, Belgium's 

close-knit fmancial world is abuzz over a 
startling development. The country's largest 
and most prestigious holding company, So-
ciété Générale de Belgique, may be the target 
of a hostile'takeover bid by foreigners. 

"It would be considered like a takeover of 
Belgium," an official at the cwnpany said. 

Indeed, the monolithic "Générale," as the 
company is called, controls, directly or indi
rectly, nearly half of Belgium's 50 largest 
companies. Its Brussels headquarters are vir
tually flanked by the prime minister's office 
and the royal palace, a cozy geo^phical 
relationship that is not a mere coincidence. 

"It has a finger in every pie in Belgium," 
said Susanna Hardy of James Capel & Co., 
the London brokerage. "It has been involved 
m the poUtical and sociological history of the 
country. If this is a takeover bid, ii must be 

hostile and it will certainly be hotly contest
ed." 

Since last month, nearly 8 percent of the 
company's shares have changed hands, with 
most ot the stock apparently purchased by 
the same buyer. Unlike in Britain and IIM 
United States, there is no law in Belgium 
requiring buyers to identify themselves after 
amassing a big stake. 

This has created a bull market m rumors. 
Dqjending on who you listen to or which 
newspaper you read, the buyer is Axa, the 
French insurance group; Hanson Trust PLC, 
the British conglomerate; Sir James Gold
smith, the Anglo-French financier; or Ber
nard Tapie, the flamboyant French entrepre
neur. 

Another possibihty: Japan. One rumor has 
it that Nomura Secunties Ltd. is bu)^ng the 
shares, but not m preparation for a takeover. 
The TcAyo firm, accordmg to the rumor, 
would resell the shares once Générale de 

Belgique gets hsted on the Tdcyo stodc ex
change. 

Which one is it? "Lots of people are asking 
that question," said an analyst at Puisunt 
Baüïyens Poswick &. Onnpagnie, a Brussels 
brokerage. "But few of them know the an
swer." 

A Générale de Belgique spokesman 
claimed no knowledge of the purdiaser's 
identity, but be played down talk of a take
over. , 

About 1.7 miUion ai the conqumy's 27 
million shares have been bought since June 
22. apparently by the same buyer. The share 
price has jumped from 3,435 Belgian francs 
($89) to 4,055 at Thursday's close. 

"We consider that all of this is a very well 
organized stock-exchange operation," said 
the spokesman for the holding company, who 
asked that his name not be used. "What is the 

Sec BELGIUM, Page 12 

Latest Takeover Rumor: ^Belgium Itself 
By Peter Maass 

Imernaliotial Herald Tnbune 
BRUSSELS —All of a sudden, Belgium's 

close-knit fmancial world is abuzz over a 
startling development. The country's largest 
and most prestigious holding company, So-
ciété Générale de Belgique, may be the target 
of a hostile'takeover bid by foreigners. 

"It would be considered like a takeover of 
Belgium," an official at the cwnpany said. 

Indeed, the monolithic "Générale," as the 
company is called, controls, directly or indi
rectly, nearly half of Belgium's 50 largest 
companies. Its Brussels headquarters are vir
tually flanked by the prime minister's office 
and the royal palace, a cozy geo^phical 
relationship that is not a mere coincidence. 

"It has a finger in every pie in Belgium," 
said Susanna Hardy of James Capel & Co., 
the London brokerage. "It has been involved 
m the poUtical and sociological history of the 
country. If this is a takeover bid, it must be 

hostile and it will certainly be hotly contest
ed." 

Since last month, nearly 8 percent of the 
company's shares have changed hands, with 
most ot the stock apparently purchased by 
the same buyer. Unlike in Britain and IIM 
United States, there is no law in Belgium 
requiring buyers to identify themselves after 
amassing a big stake. 

This has created a bull market m rumors. 
Dqjending on who you listen to or which 
newspaper you read, the buyer is Axa, the 
French insurance group; Hanson Trust PLC, 
the British conglomerate; Sir James Gold
smith, the Anglo-French financier; or Ber
nard Tapie, the flamboyant French entrepre
neur. 

Another possibihty: Japan. One rumor has 
it that Nomura Secunties Ltd. is bu)^ng the 
shares, but not m preparation for a takeover. 
The TcAyo firm, accordmg to the rumor, 
would resell the shares once Générale de 

De weerklank die de aankoopgolf op de Génerale-aandelen oogstte blijkt uit de kop op de voorpagina van 
,,The International Herald Tribune": ,,Nieuwste overgename gerucht: België zelf". 

Genei'ale 
onzekerheid 

D E lezer die denkt dat WIJ 
hierbij een beleggersru
briek start heeft het ver

keerd voor. Het betrokken feit is 
immers heel wat meer dan een 
beursnieuwtje. 

De Generale is een essentiële 
schakel in het unitair Belgische 
bestel. 

Macht 
De Generale mag niet verward 

worden met de Generale Bank, 
die slechts één van de vele doch
terbedrijven van de Génerale-
holding uitmaakt. De Generale 
beheerst zowat alle strategische 
sektoren van ons land. Deze hol
ding kontroleert direkt of indirekt, 
nagenoeg de helft van de vijftig 
grootste ondernemingen van 
België. 

Enkele voorbeelden: de ge
noemde Generale Bank, AG en 
Royale Beige in de verzekerings
wereld, GFE in de bouwsektor, 
CMB voor de scheepvaart, Trac-
tobel in de energiesektor, Metal
lurgie Hoboken in de non-ferro, 
FN en PRB in de militaire en che
mische branche, en meer van dit 
fraais. 

Politieke invloed 
De machtspositie die deze gi

gant in de Belgische politiek be
zit, is evenmin weg te denken. De 
Generale is er steeds in geslaagd 
haar toekomstloze bedrijven zo
als Cockerill-Sambre en de 
steenkoolontginning door te ver
kopen aan de overheid. De te-
leurgang van deze bedrijven was 
voor een stuk te wijten aan het in
gedommelde management dat 
naliet hun bedrijfsbeleid aan te 
passen aan toekomstige, maar 
voorspelbare evoluties. 

Als het kalf dan uiteindelijk 
toch verdronken was, verkocht 
de Generale haar eigendom aan 
de staat. De overheid financierde 
dan de dure subsidiëring en af
bouw. De winsten werden inmid
dels door de Generale keurig her-
belegd, deels \n het buitenland. 

De Belgische overheid heeft 
hier een destruktief beleid aange
moedigd. De holding int de 
winsten, de overheid ruimt de 
puinhoop op, de werknemer gaat 
de straat op. De stelling dat de 
Generale de Belgische ekonomie 
heel wat welvaart bijbrengt moet 
dus meer dan gerelativeerd 
worden. 

De Nederlandsonkundige top 
van de Generale bevat, naast en
kele liberale namen zoals burg
graaf S. Davignon en Albert 
Frère, nog heel wat adelijke na
men. De machtspositie van deze 
holding wordt daarenboven 
bestendigd door bindingen met 
het hof en de katolieke zuil via 
het episkopaat. 

Overname 
Het vermoeden dat aan-

Vortge week maakte de 
Franse groep Dumenil-
Leblé bekend dat ze 3 

% van de Génerale-aandelen 
gekocht heeft. Deze groep is 
vooral akttef in de sektor van 
de financiële dienstverlening. 
Uif de mededeling moet blij
ken dat de inkoop an de Du-
menii-groep in overleg ge
beurd IS met de Generale 
Maatschappij van België. 

Dumenïl-Leblé 
In financiële kringen staat 

men eerder sceptisch t.o.v. die 
verklaring. Ten eerste is Du-
menil gekenmerkt door een 
vrij agressieve politiek, wat 
men met van de Generale kan 
stelten. Ten tweede heeft deze 
groep bindingen met de Groep 

Brussel Lambert (GBL), de 
tweede grootste binnenlandse 
holding. Daaruit kan men aflei
den dat Dumenil niet olledig 
aan de kenmerken van een 
stabiele buitenlandse Génera
le-aandeelhouder beant
woordt, zoals de Generale dit 
wil laten uitschijnen. 

Overigens zien sommigen in 
deze inkoop de bevestiging 
van hun hypotese dat Albert 
Frère, één van de GBL-bon-
zen, de positie van de Genera-
ie wil aan het wankelen bren
gen. In dit scenario zou Frère 
het brem zijn achter de over
namepoging bij de Generale. 

Op zich heeft de Dumenil 
inkoop niets te maken met de 
overname-dreiging. Men kan 

gestuurd werd op een overname 
van de holding heeft het hoofd
kwartier in de Koningsstraat — 
simbolisch gelegen tussen het 
Belgisch paleis en het Parlement 
— niet onberoerd gelaten. Sinds 
22 juni is een ongewoon grote 
hoogdruk op de reserve
aandelen van de Generale ont
staan. De aankooporders wezen 
erop dat deze door eenzelfde ko
per veroorzaakt werd. Niet min
der dan 1,7 miljoen aandelen 
werden op één maand tijd ge
kocht. 

De huidige raad van bestuur, 
kommissarissen en direkteurs, 
zagen hun machtspositie onder
graven. De raad van bestuur van 

wei stellen dat deze inkoop de 
positie van de Generale-top 
niet versterkt heeft. 

Zwart gat 
In de onzekerheid heeft de 

Generale nog een instrument 
ter verdediging: er bestaan 
namelijk een marge tussen het 
toegestane kapitaal en het 
werkelijk ingeschreven kapi
taal. Als de raad van beheer 
nu aandelen voor dit bedrag • 
aan bevriende financiers kan 
doorspelen, zou dit de positie 
van de Generale-top alvast 
versterken. Toch blijft er dan 
ook nog onzekerheid bestaan 
oer de sterkte van de onbe
kende aandeelhouder. 

Aan scenario's is er alvast 
geen tekort. Talrijke namen 
duiken in de wandelgangen 
van de financiële wereld op. -
Naast Albert Frère worden een 
Japanse gigant, een Engelse 
groep, de Franse financier Ta-
pis en de Olivetti topman ge
noemd. 

Korto, het wordt niet enkel 
een kwestie van de uren aftel
len, ook worden de aandelen 
vlijtig geteld. 

een onderneming wordt immers 
aangesteld door de meerderheid 
van de algemene vergadering 
van aandeelhouders. Op deze 
vergadering heeft ieder aandeel 
recht op één stem. Het is evident 
dat slechts een gedeelte van de 
aandeelhouders op deze verga
dering komt. Het aantal aandeel
houders dat nu gemoliblllseerd 
kan worden ten gunste van de 
huidige raad van bestuur wordt 
op een tiental procent geraamd. 
De overige aandelen zijn ver
spreid over talloze aandeelhou
ders. Als de onbekende groep ko
pers er nu zou in slagen een 
twaalftal procent van de reserve-
aandelen op te kopen, zou deze 
een zeer belangrijke machtsposi
tie kunnen innemen in deze be
langrijke holding. Deze situatie 
kan leiden tot overname. 

Hoewel een dergelijke machts
wisseling ondenkbaar klinkt, 
wees de aanhoudende hoogdruk 
erop dat het overnamegerucht 
niet als een flater kan afgedaan 
worden. 

Kronkel 
De eerste reaktie op de overna

megeruchten vanuit de Ko
ningsstraat was ontkennend. Het 
heette aanvankelijk dat dit voor
barig was. Deze stelling is nooit 
door de feiten ontkend aangezien 
een eventuele kandidaat-over
nemer zich nooit bekend ge
maakt heeft. 

Desalniettemin hebben de 
Génerale-bonzen dit geruststel
lend gedrag zelf achterhaald 
door een meer agressieve hou
ding aan te nemen. In dat sta
dium verkondigden de bestuur
ders dat een overname gewoon 
geen kans maakte. Om dat hard 
te maken heeft de Generale, 
naast een voorziene kapitaalsver
hoging, een bijkomende kapi
taalsverhoging met 50.000 aan
delen aangekondigd. Om te be
letten dat deze in de handen van 
de anonieme koper zouden be
landen zullen die aandelen enkel 
door personeel van de Generale 
en direktieleden van verbonden 
ondernemingen kunnen aange
kocht worden. 

Deze metode van de gebalde 
vuist lijkt nu geëvolueerd naar 
deze van de uitgestoken hand. 
De geplande buitengewone alge
mene vergadering van 26 au
gustus, om de kapitaalsverho
ging toe te staan is uitgesteld. Of
ficieel heet het dat de nieuwe 
aandeelhouder nog niet opge
daagd is. Het uitstel betekent dat 
de bijeengebrachte groep aan
deelhouders niet voldoende ze
kerheid biedt om de algemene 
vergadering te kontroleren. De 
raad van bestuur wil dat risiko 
niet lopen en zal ondertussen 
vermoedelijk pogen met de 
nieuwe aandeelhouders te onder
handelen. Het is alvast duidelijk 
dat de ongekende groep een be
langrijke positie opgebouwd 
heeft. 

Positief? 
Feit is dat de Belgicistische top 

van de Generale verrast lijkt door 
een onmiskenbare evolutie in de 
internationale zakenwereld, nl. 
samenklontering van onderne
mingen via overname. Terwijl 
een dergelijke overname in uni
taire middens ondenkbaar 
geacht wordt, kan men zich de 
vraag stellen of dit voor Vlaande
ren geen positieve zaak kan zijn. 
Een holding met een dergelijk fi
nancieel potentieel zou de 
Vlaamse ekonomie kunnen die
nen als het beleid meer zou 
gestoeld zijn op rationale heden
daagse principes. F.A. 
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In het fort van Oeiegem 

Een vleermuis adopteren? 
Het kan! 

Vleermuizen hebben bij tiet publiek geen al te 
beste naam. Volgens sommigen behoren zij tot de 
familie van de vampiers die zich bij nacht en ontij te 
goed doen aan vers mensenbloed en dat zij onheil 
brengen over mens en dier. De tijd is nog niet zo 
veraf dat vleermuizen ongenadig tegen boerderij
poorten werden genageld... 

|AAR ondertussen weten 
wij wel beter. De vleer
muis IS een best aardig 

dier dat bovendien een biezon-
dere plaats inneemt in het dieren
rijk en het mensdom een aardig 
handje toesteekt om de natuur in 
evenwicht te houden. 

Beschermd 
Helaas moet vastgesteld wor

den dat de verschillende vleermui-
zensoorten tot de bedreigde dier
soorten behoren en dit ondanks 
het feit dat deze dieren in België 
op de lijst van de beschermde die
ren staan. Voor deze afgang lig
gen een aantal redenen voor de 
hand, o m het kappen van holle 
bomen, het gebruik van giftige 
houtbeschermingsmiddelen op 
zolders, het overmatig gebruik van 
insekticiden en door het verdwij
nen van geschikte overwmte-
ringsplaatsen. 

Het wordt dus dnngend tijd dat 
er wat voor de vleermuizen wordt 
gedaan. En dat wil de Vlaamse 
Jeugdbond voor Natuurstudie en 
Milieubehoud, Natuur 2000, en 
wel op een biezondere manier. De 
verdienstelijke jeugdbond wil het 
natuurminnend publiek vleermui
zen laten adopteren. 

Recente tellingen hebben aan
getoond dat vleermuizen tegen

woordig graag overwinteren in mi
litaire forten. Eén an de belan
grijkste overwinteringsplaatsen 
voor vleermuizen in Vlaanderen is 
momenteel het Fort van Oeiegem. 
Toen in 1984 het beheer van het 
Fort in handen kwam van Natuur 
2000 nam de vereniging onmiddel
lijk een aantal maatregelen ter op
timalisatie van de vleermuizenbe-
volking. Tijdens de winter 1984-
1985 werden niet minder dan 70 
vleermuizen geteld. Door gepaste 
ingrepen is de populatie ondertus
sen toegenomen tot 177. 6 Soor
ten, met name de Snor-, de Water-
, de Gewone Grootoor-, de Dwerg-
vleermuis, de zeldzame Fran
jestaart en de Ingekorven Vleer
muis werden waargenomen. Ook 
tijdens de zomer verblijven talrijke 
vleermuizen in en rond het fort van 
Oeiegem. 

Adoptie... 
Wil men het bestaan van deze 

vleermuizenkolonies garanderen, 
dan zal men moeten overgaan tot 
het oprichten van vleermuizenre-
servaten. Om het Fort van Oeie
gem in de toekomst te kunnen be
houden als vleermuizenreservaat, 
zal de vereniging een vleermui-
zenfonds oprichten. Natuur 2000 
start met een vleermuizenadoptie-
programma om dit fonds op een 

De vleermuis hoort thuis tot de zeer nuttige dieren die op een avond nun eigen gewicni aan (schadelijke) 
insekten kunnen verorberen. Aldus worden zij een natuurlijke konkurrent voor de insektenbestrijdende in
dustrie. Zegt Natuur 2000: ,,AI wie in het bezit is van aandelen van vliegenvangers-, muggenzoemers-, en 
mottebollenproducennten kan deze best verkopen." 

ludieke — naar haar zeggen — te 
spijzen Natuur 2000 zoekt 
daarom meters en peters voor de 
vleermuizen van het Fort van Oe
iegem. De adoptie van één vleer
muis kost 1000 fr Alle adoptiekan
didaten krijgen een adoptiecertifi-
kaat en een vleermuizeninforma-
tiepakket. 

Zowel partikulieren, scholen, 
verenigingen of bedrijven kunnen 
een vleermuis adopteren en op die 
manier een financieel steentje bij
dragen lot het behoud van een 
uniek vleermuizenreservaat. Bo
vendien worden alle adoptieou
ders uitgenodigd bij de plechtige 
inhuldiging van het Fort als vleer
muizenreservaat. 

Men kan peter of meter worden 
door zijn gift (minimum 1000 fr) te 
storten op rekening 409-9511091-
91 van Natuur 2000 met de ver
melding ,,vleermuizenadoptie" 
Meer informatie over dit projekt 
kan altijd bekomen worden op het 
sekretariaat van de vereniging, 
Bervoetstraat 33,2000 Antwerpen, 
tel. 03/231.26.04. 

Over vleermuizen en ijskelders 
Er IS nog meer nieuws van het vleermuizenfront. In het domein 

I-lof ter Saksen te Beveren gaat op zondagavond 13 september een 
vleermuizenavond door 

Gastheer is Jan Waterschoot, bioloog en praktische kenner (het 
fort van Oeiegem), hij vertelt in geuren en geluiden over dit myste
rieuze leven. 

Eerst wordt er een diareeks getoond vergezeld van de nodige uit
leg, daarna volgt een demonstratie met de vleermuizendetektor. 

Zondag 13 september om 20 uur in domein Hof ter Saksen, 
Bosstraat 101 te Beveren. 

Voor meer inlichtingen kan men terecht bij de dienst parken en 
plantsoenen op het nummer 03/775.28.51 (tijdens de kantooruren). 

Eten om te leven 
A A N ,,drank" heeft het onze tuinge-

wassen meestal niet ontbroken in 
de voorbije lente en vroegzomer. 

Met al dat watergeweld zijn er intus
sen heel wat voedingselementen weg
gespoeld. Dit dan vooral de stikstof, 
de kali (potas) en de magnesium, die 
zeer labiele elementen zijn. Kalk 
spoelt ook rij gemakkelijk uit, vooral 
dan in de zeer lichte gronden, zodat 
onze gronden hierdoor snel kunnen 
verzuren 

Wat kunnen wij hieraan doen? 
In principe zijn wij met zo gesteld op 

een overbemesting, dit in verband 
met een mogelijk te hoog nitratenge-
halte in onze tuingewassen, maar ook 
nog omdat dit de insekten kan aan
trekken. 

Het is toch aan te raden, vooral op 
de lichtere, humusarme gronden, om 
nu wat zuivere organische meststof

fen uit te strooien alvorens een nateelt 
te planten of te zaaien. 

Gulzige gewassen als bloemkool 
zullen wij desnoods rond de plant 
bestrooien met de reeds genoemde 
mest en dan mooi aanaarden met de 
hand. 

Prei kan men ook onmiddellijk na 
het zaaien, maar met té laat, voorzien 
van wat ekstra mest. Deze moet on
middellijk met de handkultivatoir wor
den ingewerkt. 

In memoriam Pim 
|Ü|IJN goede vriend Pim is veel te 

vroeg van ons heengegaan. Een 
kordaat man, ook en vooral voor zich
zelf. Samen met ons beider vriend 
Leo Vander Stichelen, teisterden wij, 
jaren geleden, het Instituut voor We
tenschappelijke Arbeidstechnieken 
(IWA) in de Zandstraal te Turnhout. 

Pim vertelde toen al te graag dat hij 

in de laatveertiger jaren uit 't Belgieks-
ke weg moest omdat hij, of liever zijn 
vader, een zwarte was. 

Nog geen vijftien jaar later moest hij 
dan weer uit het toenmalige Kongo 
weg omdat hij een witte (blanke) 
was... 

Vrij spoedig was Pim uitzonderlijk 
aktief om het Nederlands tot zijn recht 
te laten komen in het wel zeer ver-
franste Kongo. 

Het IS zijn grote verdienste geweest 
hiervoor hard gevochten te hebben, 
zonder zich hierop later al te zeer 
beroepen. 

Rode kolen 
ITETTINGROKER Pim schamperde 

al eens met mijn bio-aktiviteiten. 
Daar waren wij tenslotte vrienden 
voor. 

Op een mooie septemberavond 
kwam hij rode kool halen voor de 

inmaak. Eens de koffer vol geladen 
lachte hij: ,,Nu heb ik U. Mijn schoon
moeder, die kwaliteit kent, wil die 
kolen inmaken. Indien ze niet rea
geert, dan betekent dit dat die zgn. 
bio-kwaliteit van jullie eigenlijk maar 
een fabeltje is." 

De volgende dag stond Pim reeds 
vroeg in mijn bureel en vertelde het 
volgende: 

/ \ 
O n 

^c^c 1 13 
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„Schoonmoeder wist niet waar de 
kolen vandaan kwamen. Ik was in de 
tuin en schoonmoeder riep mij bin
nen. ,,Zie eens Pim, dat zijn dé echte 
kolen. Wat een fijne snee!" 

Een paar uur later werd ik opnieuw 
binnengeroepen waar de kolen op het 
vuur stonden, en ze zei: ,,Ruik nu 
eens Pim, dat is nu de échte geur van 
échte kolen, zoals ze vroeger waren." 

,,En zo stonden wij daar dan", zei 
Pim,,,samen wellustig te snuiven aan 
die heerlijke geur van uwbio-kolen" .. 

Zo was Pim. Eerlijk, korrekt en 
graag bereid om toe te geven, waar 
nodig. 

U zal begrijpen, beste lezers en 
lieve lezeressen, dat ik dit ware ver
haaltje reeds dikwijls heb verteld op 
lezingen en voordrachten. 

Niet erg wetenschappelijk inzake 
bepaling van de innerlijke kwaliteit; 
maar toch... 

Rik Dedapper 

3 SEPTEMBER 1987 



Wi\ 
UIA nam belangrijk initiatief 

„Vrouw en Samenleving" in een 
universitair projeict gevat 

Op 12 juni 1987 hield de Universitaire Instelling 
Antwerpen een vrouwenontmoeting met de bedoe
ling de nieuwe l<ursus ,, Vrouw en Samenleving" 
voor te stellen. Na een inleiding van professor 
Adams, rektor van de UIA, kwam Mieke Van Hae-
gendoren, de voorzitster van de programmakommis
sie, aan het woord. 

D E geïnteresseerde aanwe
zigen maakten kennis 
met de leden van het 

pannel mevr Slingerland (in 
naam van Miet Smet), professor 
An Hermans (van de KU-Leuven 
en voorzitter van de Emancipatie-
raad) en professor Tnest (die aan 
de Universiteit van Amsterdam 
de leerstoel vrouwenzaken be
kleedt) Monique Delvaux was de 
moderator 

Alle vrouwen die gedurende de 
voorbije twintig jaar iets hadden 
betekend in de vrouwenemanci
patiebeweging, waren aanwezig 
Er was veel meer belangstelling 
dan verwacht, en dat gold even
eens voor de inschrijving tot de 
kursus 

heid op alle vlakken nastreefde 
,,10 % IS beter dan 5 % i " 

An Hermans dacht dat het we
tenschappelijk werk geen waar
borg voor grotere gelijkheid in
hield 

Toch IS wetenschappelijk on
derzoek nuttig Dat werd aange
toond door een aantal konkrete 
voorbeelden Toen de kampagne 
,,Sex-Kollega-Ex-Kollega" werd 

10 minuten meer aan hun gezin 
zijn gaan besteden, maar dan 
geldt hun gestegen belangstel
ling vooral de opvoeding van hun 
kinderen 

Vrouwen werken veel meer 
dan mannen en ook dat is weten
schappelijk bewezen In 1980 
heeft het Internationaal Arbeids
bureau berekend dat 3/4 van het 
totaal aantal op de wereld ge-

,,Sint-Anna" 
Bedoeling van de kursus is bij

scholing voor al wie bij vrouwen-
emantiepatiebeweging is be
trokken 

Tevens wil men wetenschap
pelijk onderzoek verrichten om te 
verhinderen dat de overheid — 
zoals bijvoorbeeld tijdens het St.-
Annaplan van 1986 — in het 
wilde weg maatregelen treft, die 
of nefast uitvallen voor de betrok
ken groep of achteraf toch moe
ten bijgestuurd worden (zoals 
met pensioenbesluiten) 

f\/len hoopt met wetenschappe
lijke gegevens het overheidsbe
leid te ruggesteunen De in-
leidster legde er de nadruk op dat 
bij het bestuderen van de vrou
wenproblematiek elke politieke 
binding zou vermeden worden 
An Hermans ondersteunde deze 
stelling, en stelde dat aan de KUL 
reeds heel wat wetenschappelijk 
werk werd verricht, waarbij de 
vrouwenproblematiek afstande
lijk werd benaderd, met sympa
thie, zoals dat heet Wat van Mo-
nika Triest de opmerking uitlokte 
dat je slechts met vrucht op het 
veld van de vrouwenontvoogding 
kan werken als je er sterk bij be
trokken bent en dat sympathie 
onvoldoende is 

En dan kwam de onvermijde
lijke diskussie over het feminisme 
op gang Waarom vermijdt men 
zo angstvallig dit woord te ge
bruiken"? 

Er kwamen allerlei antwoor
den Hier in Vlaanderen verwekt 
dit woord de indruk van extre
misme, het klinkt pejoratief, en 
het feminisme heeft zich toch re
gelmatig in de marginaliteit op
gesteld Wat in de zaal op boe
geroep werd onthaald 

Gesteld werd dat zich inzetten 
voor vrouwenemancipatie een 
bezigheid is van vrouwen tussen 
de 30 en de 40 

Er kwam dan een soms interes-

Alhoewel wetenschapelijk onderzoek geen waarborg biedt voor grotere gelijkheid tussen man en vrouw zou 
het wel nuttig zijn na te gaan hoe de dubbele taak „werkgezin" vrouwen kan belasten (foto zafar) 

santé, soms stenele diskussie op 
gang, naar aanleiding van de ver
gelijking Nederland-Vlaanderen 
op het vlak van vrouwenontvoog
ding Men sloeg elkaar met cijfers 
om de oren, die in hun nuchter
heid dan toch indruk maakten 
Van het aantal universiteitsstu
denten zijn er in Nederland 30 % 
vrouwen, in Vlaanderen is dat 40 
%, van het aantal managers zijn 
er in Vlaanderen 10 % en in Ne
derland 5% En kan men het in 
het Noorden beter zeggen dan 
hier, dan betekent dit nog met dat 
de vrouwen er een grotere in
vloed hebben Is het dus met be
ter je rechten via een rustiger 
aanpak trachten te bekomen"? 

Andere 
maatschappij 

Mevr Triest opperde ,,Het is 
geen symptoom van emancipatie 
voltijds te werken en op 40 jaar 
versleten te zijn Vrouwen hoe
ven het mannelijk doel met nood
zakelijk na te volgen, de maat
schappij moet gewoon anders in
gericht worden " 

Waarbij dan werd geantwoord 
dat een emancipatorische bewe
ging soms in twee richtingen ver
loopt een die gelijkstelling wil, 
en de ander die zich over zichzelf 
wil bezinnen Deze laatste mondt 
steeds in een konservatieve 
strekking uit Mevr Van Haegen-
doren herinnerde aan een uit
spraak van de Franse arbeidsso-
ciologe mevr Sullerot die gelijk-

gelanceerd, lachtte iedereen 
daar nogal mee, tot onderzoek 
uitwees dat het een reëel, zij het 
verzwegen probleem betrof Op 
dezelfde wijze moet over incest 
nog gewerkt worden 

Belangrijk is na te gaan in hoe
verre de dubbele taak werk-gezin 
belast Onderzoek heeft uitgewe
zen dat de mannen op 5 jaar tijd 

presteerde arbeidsuren van vrou
wen komt, dat 44 % van het aan
tal geproduceerde voedsel het re
sultaat van vrouwenwerk is, maar 
dat ZIJ slechts 10 % van de inko
mens in handen hebben en 1 % 
van het bezit 

En hoe zit het met de machts
verhoudingen "? Door allerlei voor
beelden uit eigen universitair mi

lieu werd bewezen dat het groei
end aantal meisjesstudenten met 
begeleid wordt met een grotere 
vrouwelijke verantwoordelijkheid 
(UIA 3,4 % van het aantal do
centen en 28 % van het aantal 
assistenten zijn vrouwen, maar 
van de 215 leden administratief 
personeel, zijn er dan wel 111 
vrouwen ) 

Belangrijke stop 
Daarna stak de traditionele dis

kussie de kop op stel je het ge
woon maar vast, schud je het 
hoofd en opper je dat het spijtig 
IS, of zoek je naar de oorzaken en 
tracht je eraan te verhelpen"? 

Wat IS de levenssituatie van 
veel vrouwen"? Hoe verloopt haar 
loopbaan"? Het levensperspektief 
van vrouwen blijft gans anders 
dan van de mannen Van de deel
tijdse banen zijn er 80 % door 
vrouwen ingenomen En hoe ho-
gergeschoold deze vrouwen zijn, 
hoe meer ze de neiging tot deel
tijds werk zullen ontwikkelen Het 
IS dringend nodig het verschijnsel 
loopbanen-in-beweging te bestu
deren In Nederland werken nog 
meer vrouwen deeltijds, de werk
tijd IS geflexibiliseerd, de ar
beidstijd versnipperd, de slechte 
banen zijn nog al te dikwijls vrou
wenbanen, en dit IS één van de 
realiteiten die de vrouwenbewe
ging in zijn geheel onder ogen 
moet zien, met het feit dat steeds 
meer jonge vrouwen zich op de 
arbeidsmarkt blijvend aandienen 
Uit de diskussie kon je opmerken 
dat er tijdens de vrouwenstudies 
aan de UIA heel wat werk zal ge
maakt worden van het bestude
ren van de mekanismen die de 
ongelijkheid tussen man en 
vrouw in stand houden 

In dit licht heeft de UIA voor de 
vrouwenemancipatie iets belang
rijks gedaan 

Huguette De Bleecker-Ingelaere 
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vu wil voor het openbaar vervoer 

Een grotere slagkracht 
BAZEL — Op een persontmoeting in deze deelge

meente van Kruibeke lieeft de Volksunie haar visie 
op het openbaar vervoer bekend gemaakt. Dat dit 
gebeurde te Kruibeke was niet zomaar toevallig. In 
deze Scheldegemeente wil de overheid namelijk een 
van de veerdiensten afschaffen en toont aldus haar 
bedoeling met het openbaar vervoer aan. 

De ontmoeting werd dan ook bijgewoond door de 
plaatselijke burgemeester Antoon Denert die er sa
men met VU-voorzitter Jaak Gabriels en kamerleden 
Nelly Maes en Hugo Coveliers enige toelichting 
gaven. 

DE jongste maanden zullen 
voor ons openbaar ver
voer gekenmerkt blijen als 

een periode van ingrijpende ver
anderingen. 

Als belangrijkste feiten noteren 
we de komst en het vertrek van 

manager Honoré Paelinck bij de 
NMBS, de politieke touwtrekkerij 
en het gesjoemel bij de benoe
ming van de nieuwe top van de 
maatschappij, de toenemende 
verkeerschaos als gevolg van 
een grotere mobiliteit en de kwasi 

ontmanteling van de mogelijkhe
den en dienstverlening van de 
openbare vervoermaatschappij, 
gevolg van diverse besparings
maatregelen en investeringsbe
perkingen. 

Op de eerste rij 
Het openbaar vervoer heeft al

tijd kunnen rekenen op vol
doende aandacht van de Volksu
nie. Of het nu om een lokale 
buurtbus ging, om regionale ver
voersvoorzieningen of de struk-
tuur en het beleid van de NI^BS, 
telkens stonden en staan VU-
leden en -mandatarissen op de 
eerste rij om de belangen van 
streek, regio en gebruikers te ver
dedigen. 

Ideeën werden gelanceerd. 
Denken we aan de Trein-, Tram-, 
Bus-dagen, de buurtbus, het 
geïntegreerd vervoersbeleid. 
Waar nodig werd het openbaar 

vervoersbeleid van de minister 
en van de betrokken maatschap
pijen niet van kritiek gespaard. 

Onlangs was dit nog het geval 
voor de benoemingszwendel en 
de investeringsstop bij de NMBS. 
Ook het verzet tegen de SST- of 
TGV-plannen — als het al niet 
door de Volksunie wordt opgezet 
— kan op de brede steun an de 
partij en haar leden rekenen. 

Jaak Gabriels; ,,Vanuit die 
konstante zorg voor het open
baar vervoer groeide ool< dë'be
hoefte om een jaarlijl<s rapport te 
wijden aan de situatie en de evo
lutie van het openbaar vervoer. 

Het opstellen van zo'n rapport 
is een gelegenheid om de feite
lijke toestand van het openbaar 
vervoer te toetsen aan de visie 
van de Volksunie. 

Ontmanteling 
Dat deze feitelijke toestand het 

afgelopen jaar sterk veranderde 
is wel duidelijk. De prijzen van 
privaat transport en de ver
nieuwde ekonomische aktiviteit 
brachten belangrijke wijzigingen 
mee in het mobiliteitsgedrag van 
de Vlamingen. 

Het begrotingsbeleid van de 
regering leidde daarenboven tot 
een ernstige beperking — ,,ont
manteling" werd ook genoemd 
— van de mogelijkheden van de 
vervoersmaatschappijen. Onno
dig te stellen dat het openbaar 
vervoer moeilijke tijden beleeft. 

Toch behoudt de Volksunie 
haar vertrouwen in de rol die een 
degelijk net van openbare ver
voersvoorzieningen in een dicht
bevolkt land als België — en 
Vlaanderen in het bijzonder — 
zou kunnen spelen. Dit vertrou
wen neemt zelfs toe naarmate de 
problemen die ontstaan als ge
volg van het anti-openbare 
dienstenbeleid van vorige jaren 
zich opstapelen. De sleutel tot de 
oplossing van een groot deel van 
deze problemen ligt immers bij 
het gemeenschappelijk vervoer." 

Openbaar vervoer: nu redden! 
Het ruimtelijk beleid — of beter gezegd, het ge

brek hieraan — heeft in ons land gezorgd voor een 
ruimtelijke struktuur waarbinnen de organisatie van 
een efficiënt openbaar vervoer geen eenvoudige op
dracht is. 

H ET beleid van de CVP-
PVV-koalitie t.o.v. de 
openbare dienstverlening 

maakt evenwel dat dit haast on-
gemogelljk is geworden. De ver
schillende besparingsronden, de 
Investeringsbeperkingen en het 
ongehoorde gesjoemel rond de 
politisering van de beleidsorga
nen hebben de slagkracht van de 
NMBS gekortwiekt. De ijver waar
mee gepleit wordt voor milieu-
verslindende auto- en treinsnel-
wegen staat hier loodrecht op. 

Grotere slagkracht 
De Volksunie pleit voor een an

dere aanpak. Het openbaar ver
voer moet opnieuw vertrouwen 
krijgen van de gemeenschap. 
Hiervoor moet het met een gro
tere slagkracht worden toebe
deeld. Vernieuwd vertrouwen 
door een grotere slagkracht is de 
slogan waarmee het openbaar 
vervoer de opdracht wordt mee
gegeven om in te spelen op de 
sociaal-ekonomische noodwen-
digheden en de groeiende be
hoefte aan mobiliteit van de be
volking. De Volksunie kiest voor 
de milieuvriendelijke openbare 
dienstverlening. 

Eigen visie 
De visie van de VU gaat uit van 

de integratie van het vervoers-, 
verkeers- en ruimtelijke orde
ningsbeleid, ook op beleidsvlak 
door de samensmelting van de 
bevoegdheden in éèn ministerie. 
De VU wil, uitgaande van een ei
gen, open prioriteitenlijst in 
gesprek treden met betrokken 
iroepen teneinde een Vlaamse 
isie op het ruimtelijke ordenings-
verkeers- en vervoersbeleid te 
ntwikkelen. De Vlaamse Raad 
oet zich bezinnen over het mo-
liteitsvraagstuk en haar eisen 

3genover de centrale regering 
rmuleren. 

Vlaams beleid 
De spoorwegen hebben een 

centrale plaats in de Volksunie
visie op het mobiliteitsgebeuren. 
De huidige krisis bij de NMBS is 
in belangrijke mate het gevolg 
van een falend beleid terzake. De 
politizering van de NMBS-top en 
het misbruiken van de maat
schappij door belangengroepen 
moet verworpen worden. De 
scheve verhoudingen in perso
neelszaken, bestellingen, spoor
net enz... tussen Vlaanderen en 
Wallonië. 

De Volksunie wenst de uitvoe
ring op alle niveau's wan de taai
verhouding 61,5 N/38,5 F binnen 
de NMBS, ook voor specifieke 
aktiviteiten en bestellingen. 

De VU is voorstander van het 
behoud van sociaal-ekonomische 
belangrijke lijnen, van een meer 
uitgebreide en slagvaardige 
IC/IR-regeling en van een betere 
parlementaire kontrole op de ver
voersmaatschappij. 

Voor Brussel en Antwerpen 
wordt de invoering van een Stad-
baannet wenselijk geacht. De ta-
riefpolitiek moet weloverwogen 
sociaal-ekonomische doeleinden 
nastreven en inspelen op het 
marktgebeuren. 

Onfatsoenlijk 
De verwaarlozing van de open

bare dienstverlening steekt schril 
af tegen de ijver waarmee ver
keersminister De Croo zijn SST-
projekt wil doorvoeren. De Volk
sunie eist dat de plannen binnen 
de kortst mogelijke tijd aan het 
parlement worden voorgelegd. 

De VU verzet zich tegen het 
miskennen van de gewestelijke 
bevoegdheden in deze aangele
genheid. Prioritair in de besluit
vorming terzake staan: de Milieu-

effektrapportering, een kosten-
batenanalyse en de effekten van 
het snelspoor op het binnenlands 
vervoersnet. 

Het optreden van de ver
keersminister in deze aangele
genheid is een aanfluiting van het 

politiek fatsoen en van de rech
ten van de burger op het vlak van 
openbaarheid en inspraak. De 
VU eist dat de Minister zich her
steld door de besluitvorming op 
een korrekte manier te laten ver
lopen. 

De Volksunie ziet in de voor
gestelde afschaffing van de veer
diensten het typevoorbeeld van 
de anti openbare dienstenhou
ding an de huidige regering. De 
Scheldeveerdiensten moeten be
houden blijven. 

Regeringsmaatregel treft Scheldeland 

De veren en Sint-Anna 
De drie Scheldeveren Bazel-Hemiksem, Kruibeke-

Hoboken en Doel-Lillo zijn plots in het nieuws geko
men als gevolg van besparingsbeslissingen geno
men tijdens het Sint-Annakonklaaf, twee veer
diensten worden afgeschaft. Hiermee wordt een 
besparing van 100 miljoen frank beoogd. De gevol
gen van de afschaffing van de veren zijn evenwel 
rampzalig voor de streek. 

IEEDS in de periode voor de 
eerste wereldoorlog 
speelden de Scheldeve

ren een onvervangbare rol in het 
vervoer van arbeidskrachten, 
scholieren en rekreanten naar de 
overkant van de Schelde. 

Het bestaan van een brug te 
Temse en de Tunnels te Antwer

pen hebben de eren ter hoogte 
van de gemeente Kruibeke nooit 
kunnen vervangen. 

Ook de arbeiders die zich met 
de fiets, brommer of auto verplaat
sen maken gebruik van het veer 
om een afstand van tweemaal 15 
kilometer uit te sparen (afstand 
van het veer van Kruibeke tot het 

veer van Hoboken en de 
scheepswerf). 

Kortom, de veren voorzien in 
een werkelijke behoefte in deze 
streek. De cijfers liegen er trou
wens niet om. 

De Volksunie eist dan ook het 
behoud van de veerdiensten 
Bazel-Hemiksem, Hoboken-
Kruibeke en Doel-Lillo. 

Daarentegen verzet de VU zich 
tegen de aanleg van het laatste 
segment van de grote ring vanaf 
Meerdonk tot de snelweg en stelt 
voor om de miljarden die hierdoor 
kunnen worden bespaard, aan te 
wenden voor het instandhouden 
van de Scheldeveren. 

De Volksunie langs beide Schel-
deoevers staat — namens de be
volking — vooran In de aktie. 
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Fashion 
Forum 
Dames-, heren-
en kinderkleding 
Op 13-14-15 September 
in de 
hallen te Kortrijk 

Fashion Forum is een nieuw ini
tiatief van de vzw Textirama, wat 
staat voor dertig jaar ervaring met 
marktgericiite tekstiel- en kleding-
vakbeurzen. 

Niet minder dan 49 kledingvak-
beurzen werden in die periode ge
organiseerd, deels als gespeciali
seerde afdelingen van de Textira-
ma-vakbeurs te Gent (winterkol-
lekties), deels als zelfstandige kle-
dingvakbeurzen Vestirama te 
Brussel (zomerkollekties). Op de 
jongste editie te Gent werden 248 
koUekties konfektie, breigoed en 
lingerie suksesvol gekonfronteerd 
met 12 870 professionele kopers. 

Voor de 50ste editie werd geko
zen voor een radikale vernieu
wing, op grond van de opgedane 
ervaring Een nieuw idee, een 
nieuwe plaats, met nieuwe naast 
de van ouds vertrouwde exposan
ten Zo wordt dit jubileum een 
nieuw start 

Fashion Forum wordt opgezet in 
nauwe samenwerking met het In
stituut voor Tekstiel en Konfektie 
van België, de Federatie der Kle-
dingnijverheid, de Breigoedfede-
ratie en het Nationaal Verbond 
voor Tekstieldetaillisten 

De Hallen van Kortrijk 
De Hallen van Kortrijk vormen 

sinds jaren een suksesvol centrum 
voor internationale vakbeurzen 
De moderne en funktionele gebou
wen liggen ingeplant aan de auto
snelweg E17 Stockholm-Lissabon, 
op de grote verkeerswisselaar van 
Kortrijk-Zuid, aan de uitrit nr. 2 
Kortrijk-Doornik. 

De Hallen van Kortrijk liggen op 
amper 1 uur rijden van Brussel, 
Charleroi en Antwerpen, en op 
slechts 2 uur van Keulen, Amster
dam en Parijs. 

Animatie en informatie 
De koUekties worden overzich

telijk gegroepeerd De plaatsing 
van de verschillende stands en de 
signalisatie op de beurs zijn der
mate bestudeerd dat de bezoeker 
elke exposant die hem interesseert 
moeiteloos terugvindt 

Daarnaast is er een indrukwek
kend informatieforum met mode
tendensen en computerinfo over 
de modellen die gepresenteerd 
worden in de oriënterende mode
shows Hiervoor is een modethea
ter gereserveerd met 400 zitplaat
sen De shows zijn over de ganse 
beurs op video te volgen 

Als groep stelt Pole Position 
haar nieuwe kollekte Lente en Zo
mer 1988 voor op Fashion Forum 
met doorlopende presentaties in 
het modetheater, een informatie
centrum, videoschermen, enz 

Dit alles maakt Fashion Forum 
tot een ideale gelegenheid voor 
een grondige verkenning van de 
meest koopkrachtige Engelse 
markten. Geen vakman kan zich 
veroorloven er met bij te zijn' 
Praktische gegevens 

Openingsuren 9u30 - 18u30 
Toegangsprijs- 150 fr/persoon 
Gratis parking 
Gratis kinderopvan op zondag 
Enkel toegang voor vaklui 
ADVERTENTIE 

w^ 11 

KOMEN IN VERLEIDING 

Kenners kiezen Karaat. Een produkt waar wij dan ook trots op zijn. 
Verrassend van vormgeving. Fraai ogend. Kwaliteit, komfort en klasse. 
Zeldzame klasse. De klant voelt zich de koning te rijk. 

Hier spreekt vakmanschap van een kwarteeuw. En het prestige van de 
Vlaamse fabrikant nummer één van het betere kantoormeubel. 

Achter onze gevel langs de E19 Antwerpen-Brussel te Mechelen-Noord liggen 
de grootste toonzalen in de Benelux op het vlak van kantoorinrichting. 

Het betere meubel en het betere zitkomfort staat er zelfs tentoon aan een 
betere prijs. 

U bent altijd welkom - ook op zaterdag - van 8u.30 tot 17u.30 om U te 
overtuigen van 25 jaar vakmanschap en van onze visie op het kantoor van de 
21ste eeuw. 

m BUL 
kantoormeubelen n.v. 

Industriezone Noord II - 2800 Mechelen - Tel.: (015) 2110 00 (30 I.) 
Telex : 29.355 bulo b - Telefax : (015) 20 99 59 

Filiaal: Montoyerstraat 10 -1040 Brussel - Tel. (02) 512 9918 
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an dag 
tot dag 

Zaterdag 5 sept. 
~ BRT 1 - 15 30 
WK Wielrennen op de weg, re
portage 
C BRT 1 - 19 05 
Boeketje Vlaanderen, toeristisch 
magazine 
C BRT 1 - 20 20 
Toorn der engelen, 4-delige mini
serie 
C BRT 1 - 21 55 
Terloops, een aparte kijk op de 
wereld 
C BRT 1 - 22 40 
Sport op zaterdag 
C BRT 1 - 22 55 
De vereffenaar, politieserie 
;Z BRT2 - 16 55 
W.K. Atletiek, vanuit Rome 
[: Ned 1 - 15 00 
De dierenvriend, sene 
D Ned 1 - 15 45 
Jagers van het luchtruim, natuur
serie 
C Ned 1 - 16 10 
100 jaar auto, dok 
C Ned 1 - 16 55 
Kro's tekenfilmfestival 
• Ned 1 - 20 28 
Maria Callas, dok 
D Ned 1 - 22 37 
Daar heb je hem weer!, komische 
reeks 
D Ned 1 - 23 00 
Katollek Amerikaans, dok 
D Ned 1 - 23 50 
Het Ray Bradbury Theater, korte 
verhalen 
D Ned 2 - 20 05 
Kus van een Rus, klucht 
D Ned 2 - 0 15 
To the devil a daughter, film 

Zondag 6 sept. 
D BRT1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 - 15 45 
De verloren jongen, jeugdfilm 
G BRT1 - 17 15 
Ons eigen zonnestelsel, info-serie 
D BRT 1 - 18 05 
Prikballon, kleutennagazine 
• BRT1 - 18 20 
Van Pool tot Evenaar, toenstische 
kwis 
C BRT 1 • 20 05 
Sportweekend 
r BRT 1 - 20 35 
Toorn der engelen, serie 
C BRT 1 - 22 05 
Een openbaar bad voor Munster, 
info 
C BRT2 - 13 00 
Stadion, gevaneerd sportmagazine 
~ Ned 1 - 15 30 
Een krekel In de metro, tekenfilm 
G Ned 1 - 15 55 
Vleugels van papier, jeugdfilm 
G Ned 1 • 16 05 
De leeuw en de muis, animatiefilm 
C Ned 1 - 16 10 
Top hat, film 
G Ned 1 - 17 35 
De gummlberen, tekenfilmserie 
C Ned 1 - 18 00 
Dream mail, dok 

Jobeth Williams tracht haar dochter te redden uit de duivelse handen 
in ,,Poltergeist", vrijdag 11 september op BRT 1, om 20u 50 

C Ned 1 - 19 05 
De Carsons, serie 
C Ned 1 - 19 50 
Bert Haanstra: de stem van het wa
ter, dok 
D Ned 1 - 22 55 
St. Elsewhere, serie 
D Ned 2 - 20 10 
Monty Python's Flying Circus, serie 
IZ Ned 2 - 21 16 
Heimat, serie 
• Ned 2 - 23 16 
Pioniers, dok 

Maandag 7 sept. 
D BRT 1 - 1810 
Kameleon, doe-programma voor kin
deren 
D BRT 1 - 18 40 
Avonturenbaai, jeugdsene 
D BRT 1 - 2010 
Music-Hall, serie 
D BRT 1 - 21 05 
Labyrint: drie vrouwen, dok 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20 15 
Extra-time, sportmagazine 
n BRT2 - 20 50 
Dansen, reportage 
D BRT 2 - 21 50 
FT! voor derde wereld?, info 
n Ned 1 - 14 30 
Eastenders, serie 
D Ned 1 - 15 00 
Op weg, serie 
D Ned 1 - 15 50 
De film van Ome Willem, 
D Ned 1 - 19 00 
De baas in huis?, serie 
D Ned 1 - 20 28 
De vliegende dokters, sene 
D Ned 1 - 21 53 
Golden girls, serie 
D Ned 1 - 22 18 
Operatie Julie, politieserie 
D Ned 1 - 23 08 
De legende, dok 
D Ned 2 - 20 15 
Shakespeare: The Tempest, toneel 

Dinsdag 8 sept. 
D BRT 1 - 18 05 
De zevensprong, fitnesprog voor 
kinderen 
D BRT 1 - 18 20 
Europese volksverhalen, serie 
D BRT1 - 18 35 
Crossbow, jeugdsene 

C BRT1 - 19 15 
Schimmen uit het verleden, dok 
C BRT 1 - 20 20 
I.Q., kwis 
C BRT 1 - 20 50 
Sinja Mosa, serie 
C BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
C BRT2 - 19 25 
Oshin, sene 
C BRT2 - 20 20 
Allemaal beestjes, natuurmagazine 
• BRT2 - 20 50 
Mike, praatshow 
D BRT 2 - 2210 
Horizon, wetenschap magazine 
D Ned 1 - 15 05 
The Little Foxes, film 
D Ned 1 - 21 20 
Nederlandse architektuur door de 
eeuwen heen, dok 
D Ned 1 - 22 02 
The Friendisch Splot of dr. Fu Man-
chu, film 
D Ned 2 - 19.12 
Land van verwarring, info 
D Ned 2 - 20 00 
Het vuuraltaar, dok 
D Ned 2 - 21 00 
Wat zeggen die oude films?, dok 
D Ned 2 - 21 30 
Television, dok 

Woensd. 9 sept. 
D BRT1 - 16 00 
Nils Holgersson, tekenfilmsene 
n BRT1 - 16 25 
Vrouwtje Teelepel, tekenfilmsene 
D BRT 1 - 16 40 
Sprookjesteater, verfilmd 
D BRT 1 - 18 10 
T.K.K.G., jeugdsene 
D BRT1 - 18 35 
Rondomons, jeugdmagazine 
D BRT 1 - 20 10 
Pak de poen, de show van 1 miljoen 
C BRT 1 - 21 50 
Moviola, film 
n BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
D BRT2 - 20 25 
Buitenlandse korrespondent, film 
D Ned 1 - 15 10 
Ghostbusters, tekenfilmserie 
D Ned 1 - 16 10 
Taxi, serie 
n Ned 1 - 17 00 
Family Ties, komische reeks 
C Ned 1 - 1815 
Magnum, avonturenserie 

C Ned 1 - 19 00 
Countdown, popmuziek 
C Ned 1 - 20 33 
The master, serie 
• Ned 1 - 22 02 
Terminal Man, film 
: : Ned 2 - 15 32 
De tovenaarsleerling, kinderfilm 
: ] Ned 2 - 16 04 
Kinderfilmnieuws, filmmag 
i : Ned 2 - 16 12 
Kleine Ida, film 
C Ned 2 - 20 30 
Als de kraanvogels overvliegen, 
Russische tragedie 

Donder. 10 sept. 
D BRT 1 - 18 10 
Fame, serie 
[: BRT 1 - 20 20 
Hoger-Lager, spelprogramma 
C BRT 1 - 20 55 
Panorama, aktualiteiten 
C BRT 1 - 21 45 
Chateauvatlon, sene 
n BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, serie 
C BRT2 - 19 25 
Oshin, serie 
C BRT2 - 20 15 
Anne Trister, film 
LI BRT 2 - 22 00 
Leven met borstkanker, dok info 
Z Ned 1 - 15 30 
Honing uit je woning, jeugdsene 
C Ned 1 - 15 50 
Nieuwe avonturen met Flipper, film 
C Ned 1 - 19 00 
Vancouver Diepzee Aquar., sene 
: ; Ned 1 - 19 25 
Het evangelie naar Johannes, bij
belstudie 

D Ned 1 - 20 28 
De verovering van de ruimte, dok 
D Ned 1 - 21 30 
Waar is de ark van Noë?, dok film 
D Ned 1 - 22 45 
Aan de uiterste grenzen, reportage 
n Ned 2 - 20 00 
The Champ, film 

Vrijdag 11 sept. 
D BRT 1 - 18 05 
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie 
C BRT1 - 18 30 
Bingo, hitparade 
• BRT 1 - 19 15 
De Vlaams-Nationale Om-
roepstichting 
n BRT 1 - 20 50 
Poltergeist, film 
D BRT 1 - 22 40 
Filmspot, achtergrondinfo bij film 
D BRT2 - 19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT2 - 19 20 
Oshin, serie 
n BRT2 - 19 40 
Memorial Ivo van Damme, atletie
kontmoeting 
D Ned 1 - 16 00 
Het onthullende dagboek, film 
n Ned 1 - 18 30 
Conny Vandenbos, ontmoeting 
n Ned 1 - 20 28 
Evergreen, serie 
D Ned 1 - 22 40 
Blood from Mummy's Tomb, film 
D Ned 2 - 1912 
Hoogtepunten Marco Bakker 
C Ned 2 - 20 05 
Niet te geloven!, komische reeks 

• Ned 2 - 20 30 
Frank en vrij show 
n Ned 2 - 21 30 
Hill Street Blues, politieserie 
D Ned 2 - 22 45 
Vanuit de wortels gezien, dok 

Zaterdag 5 sept. 
To the Devil a Daughter 

Brits-Duitse horrorfilm uit 1976 met 
o a Christopher Lee en Nastassja 
Kinski Als de fanatieke pater Michael 
uit de Kerk wordt gestoten, zoekt hij 
voortaan zijn heil bij de duivel (Ned. 
2, om Ou.25) 

Zondag 6 sept. 
Top Hat 

Amenk musical uit 1935 met o a 
Fred Astaire en Ginger Rogers De 
musicalvedette Jerry Travers verblijft 
in een Londens hotel, samen met zijn 
producer Hij kan het met laten om 
steeds te zingen en te dansen, en dat 
IS met naar de zin van de andere ho
telgasten (Ned. 1, om 16U.10) 

l\/laandag 7 sept. 
L'Animal 

Michel Gaucher is een professio
nele stuntman die op het punt staat te 
trouwen met zijn partner Jane Gard
ner Maar net voor het huwelijk mist 
Michel een sprong Franse avontu
renfilm uit 1977 met o a Jean-Paul 
Belmondo en Raquel Welch (TF 1, 
om 20U.35) 

Dinsdag 8 sept. 
The Fiendish Piot of Dr. Fu Manchu 

Amenk film uit 1980 met o a Peter 
Sellers en Helen Mirren Dokter Fu 
Manchu is 168 jaar oud en verjongt 
zich door regelmatig een stevige slok 
levenselexir te dnnken Uitgerekend 
op zijn verjaardag laat een van zijn 
bedienden de karaf met het kostbaar 
drankje vallen (Ned. 1 , om 22u.02) 

Woensd. 9 sept. 
Foreign Correspondent 

Johnny Jones, een Amenkaans 
joernalist, wordt in 1939 door zijn 
hoofdredakteur naar Europa gezon
den om verslag uit te brengen over de 
oorlogsdreiging In Londen maakt hij 
kennis met een afgevaardigde van 
een Bntse pacifistische organisatie 
Amenk film van Alfred Hitchcock uit 
1940 (TV 2, om 20u.25) 

Donder. 10 sept. 
The Champ 

Amenk film van Franco Zeffirelli uit 
1979 met o a Jon Voight en Faye Du-
naway Een gewezen bokskampioen 
werkt als staljongen op een renbaan 
Zijn zoontje TJ woont bij hem en 
droomt van een come-back van zijn 
vader (Ned. 2, om 20u.) 

Vrijdag 11 sept. 
Poltergeist 

Een rustig levend Amerikaans ge
zin krijgt plots af te rekenen met een 
klopgeest Op een onweersnacht 
wordt het jongste dochtertje ge
schaakt door duistere televisiemach-
ten Amenk thriller uit 1982 (BRT 
1, om 20U.50) 
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^^^ De zopas gepu-
^ ^ ^ ^ k bliceerde enquête 
V ^ ^ van kultuurminis-
^ ^ ^ V ter Dewael zal nog 

^ ^ f c ^ L ^ lange tijd voor de 
^ ^ ^ ^ P ^ ^ nodige diskussies 
fl^^l/^ en interpretaties 
V | ^ ^ ^ ^ zorgen. In het on-

• ^ • ^ ^ derzoek is niets 
1 ^ terug te vinden 
1 % ^ over de mensen 
z ^ — individuen of 
^ ^ groepen — die in 

# % P ^ ^ de beslotenheid 
^ J ^ ^ « van het huis of de 

T ^ l ^ vereniging met 
^ • ^ kuituur bezig zijn. 

Die zelf kreatief 
zijn, dus. 

Ik denk daarbij 
aan de niet aflatende Vlaamse 
dichtersbent, de immer blazende 
fanfares en harmonieën, de huis-
vlijtige schilders, de leergierige 
akademiegangers, de... 

De ministeriële enquête is spek-
takulair, maar geeft zij wel een 
Juist beeld hoe Vlaanderen leeft? 

Galmaarden 
Ik had niet die indruk toen ik 

verleden week de (zoveelste) 
volksmuziekstage te Galmaarden 
goeiedag ging zeggen. 

Herman De Wit regelde er op
nieuw het muzikale verkeer tussen 
de vele ba(a)rden en de frisse 
meisjes. Wannes van de Velde 
hielp gezang naar harmonie, 't 
Kliekske en de andere groepen 
(ook uit het buitenland) speelden 
gewonnen verloren en de kursis-
ten toonden op 't einde van elke 
dag hun wat meer verfijnd kunnen. 

Je moet het toch maar doen. 
Van dit opgeknapte baljuwhuis in 
't hartje van het pajottenland één 
week lang het trefpunt van 300 
folkfreaks maken. Dat zijn verre 
van de cijfers van Torhout-Werch-
ter, maar de 300 van Galmaarden 
doen ook wat: zij musiceren, zij 
zingen, zij dansen, zij leren bij, zij 
bouwen instrumenten, zij luiste
ren, zij geven door. Kortom zij zijn 
met kuituur bezig. 

Van uit Wallonië en van boven 
de Moerdijk — waar zoiets blijk
baar niet mogelijk is — komt men 
naar Galmaarden, naar ons. Een 
graantje meepikken van onze kui
tuur. Een Elzasser speelt na 5 da
gen op zijn trekzak ons hele 
Vlaamse repertorium... Zegt het u 
iets? 

Vijf dagen lang in het teken van 
de volksmuziek en niks (muzikaal) 
moet en alles (muzikaal) mag. En 
toch zijn de sessies ernstige les
uren, niet zo maar wat aanmodde
ren of lullen, maar ernst. Met die
zelfde ernst wordt uit een meter-
lange houtblok een resonatieruim-
te gesneden en nog een en nog 
een. Zo groeien uiteindelijk voor je 
verbaasde ogen 5 hommels van 
bass tot sopranino. En nog andere 
instrumenten waar ik, bleke leek, 
geen naam voor heb; maar het 
speelt allemaal. En nog goed ook. 

Oubollig, zeg je. Ach, de jongens 
en de meisjes te Galmaarden zijn 
mensen zoals gij en ik, met een 
beroep zoals gij en ik. 

D'een draagt een bolletjesneus-
doek, d'ander is punk; maar allen 
komen ze er hun liefde beleven: 
samen die muziek maken. 

ik vrees dat er in het somber 
rapport van minister Dewael geen 
vakje voorzien is voor de 300 van 
Galmaarden of waar ook in Vlaande
ren. Waarom toch? Omdat het rap
port te veel konsumptie en te wei
nig zelf-doen is? Omdat het rapport 
de overheid wil wijzen wat er moet 
gesubsidieerd worden en wat niet? 
Of waar wil de minister heen met 
zijn enquête? Een volgende dure 
publiciteitskampanje opzetten? 

Wie de 300 van Galmaarden (weer 
eens) aan het werk heeft gezien 
weet dat Vlaanderen niet zo'n kultu-
rele woestijn is als de enquête ons 
wil doen geloven. 

^niAoaclBfi 

Binnen de Federatie van Vlaamse Erl<ende Kultu-
rele Centra, waarbij de 64 dergelijke centra aan
gesloten zijn, werkt ook een Commissie Culturele 
Manifestaties. Deze organiseert nu van 20 septem
ber tot begin 1988 een reeks van 14 voorstellingen 
van ,,Danskoncert" en 7 initiatieprogramma's ver
zorgd door het vorig jaar in Antwerpen opgerichte 
gezelschap ,, Dansprojekt''. 

D E bedoeling van de toer-
nee is het jonge ensem
ble via circuitvorming 

ruime podiumkansen te bieden 
en alzo tegelijl< bij te dragen tot 
de vorming van een echte dans-
kultuur in Vlaanderen. Onder lei
ding van Aimé de Lignière (ex-
danser en koreograaf van het 
Ballet van Vlaanderen) brengt 
Dansprojekt een vorm van he
dendaagse dans die gesitueerd 
kan worden tussen klassiek en 
avant-garde. Van bij zijn debuut 
op 27 april 1986 kende de groep 
beslist positieve reakties, zowel 
bij de pers als bij het publiek. 

Kenmerkend voor de voorstel
lingen is de brede verscheiden
heid van dansstukken die toch tot 
een harmonisch geheel verwerkt 
worden doorheen het telkens 
5-delige programma. Een ander 
boeiend aspekt is de integratie 
van beeldende kunst in de koreo-
grafle en het gebruik van heden
daagse muziek, bij voorkeur van 
komponisten van eigen bodem. 
Elke voorstelling is een gaaf pro-
dukt van nagenoeg professionele 

kwaliteit, de hier en daar inhe
rente schoonheidsfoutjes ten 
spijt. 

Buiten de avondvullende voor
stellingen verzorgt Dansprojekt 
tevens aangename initiatiepro
gramma's, gericht op een publiek 
van jongeren vanaf 12 jaar. Met 
de aanwezigen wordt de opbouw 
van een koreografie geanaly
seerd, vanaf de eerste pas tot de 
uiteindelijke vertoning. Tegelijk 
wordt aandacht besteed aan di
verse andere aspekten van het 
teatergebeuren, zoals belichting, 
kostuums, klank, enz. De toe
schouwer kan zich zo een leven
secht beeld vormen van datgene 
dat achter de schermen en ach
ter de performance gebeurt. 

Wie een programma wenst bij 
te wonen, richt zich best tot een 
Kultureel Centrum in zijn omge
ving, of ook voor organisatie-
initiatiewen, tot Dansprojekt, p/a 
mevr. Katrien De Baets, Isabella-
lei 83, 2018 Antwerpen, telefoon 
03/230.75.02. 

^eesfekn^ 

In afwachting van uw antwoorden op onze vorige 
vraag, gaan wij door met weer een nieuwe opgave. 

Vermits dezer dagen alle aandacht op de kinderen 
gericht is, kozen wij voor een zoetgevooisd ge
dichtje. 

AAN U om uit te zoeken wie 
de auteur is van deze ver
zen en welke titel hij erbo

ven plaatste. 

Gij, die il< zoet te slapen leide, 
uw adem zoelend aan mijn mond, 
— Kind van mijn liefde en van 

mijn lijden, — 
en die 'l<, toen 'k plots ontwaakte, 
wijde 
met wakend oog me aanstaren 
vond: 

'k en zal aan u geen sussen 
wagen, 

die schielijk dijs den slaap ont
wijkt; 

de nacht wordt rijker dan de daen. 

want reeds klaart vreugde na de 
vragen 
in 't oog, dat in mijn oge kijkt. 
Want waarom slapen, waar de 

wake 
meer heerlijks dan de droom be

looft?... 
— Kind van mijn vreze en van 

mijn haken; 
leg zoet uw kake aan mijn kake, 
leg 't hoofdje naast mijn kommer

hoofd... 

Indien U ons vóór dinsdagoch
tend 15 september het korrekte 
antwoord bezorgt, maakt U kans 
om een boekenpakketje te win
nen. Meespelen dus! Voor de 
189ste keer. 

GA JU WIL ££l/S f/A^R Toueeu ? 
o/« jc zier Hiiict^ietj »eai IJJ 

een couce/i T ! 

£s/ HoB^eei- soEKeM 

Zo T£ Moae/j /s He-T oxofviti 
&eiTtu> Her jou CULTOOK .' 

M Jh ! HEd J£ H ££Mi 60^ iSeK£/<£>J 
A/AAfi Müf/ SIA, ^oii.r£i-£f^, 
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In een sjiek Antwerps sterrenrestaurant met een 
loopbrug en om gewoon te doen ook een Franse 
naam, staat als huisspecialiteit op de kaart ,,Poulet 
Port d'Anvers". U had het natuurlijk al geraden: 
,,Kip met rijst en kerrie", zoals bij alle sinjoorse Chi
nezen, maar dan wel ,,gastronomisch", dus vier
maal zo duur. Kortom, kerrie is in onze pollepelkul-
tuur — van frietkot over burgerkeuken tot gesofisti
keerde eettempel — een niet meer weg te denken in
grediënt... toch nog altijd met enig exotisme omhan
gen. Ten onrechte. 

K ERRIE stamt niet van één 
gewas, maar is een ge
mengde specerij in poe-

dervorm die bestaat uit o.a. de 
gemalen wortel van de kurkama 
(die de gele kleur geeft), korian
der, karwij, kruidnagel, gember 
en Spaanse peper. De verhou
ding van de diverse kruiden in het 
mengsel bepaalt uiteraard de uit
eindelijke smaak, die varieert van 
zoet tot vergaand pikant. Zo is 
djawa, de Javaanse kerrie, vrij 
zoet... maar de Bengaalse, 
vooral die uit Madras, uiterst 
scherp. De oorspronkelijke 
Oosterse naam van kerrie is carri 
of cary. Indiase kerrie wordt 
meestal onder de Engelse bena
ming curry powder aangeboden. 
Een curry geldt ook als de menu
omschrijving van om het even 
welk kerriegerecht. 

Kerrie vindt vooral toepassing 
in de Indonesische en Indiase 

keuken, minder, maar toch ook in 
de Japanse, Chinese en (vanuit 
het koloniale verleden) zelfs in de 
Portugese. In de Europese keu
ken vinden we kerriepoeder terug 
in een aantal specifieke verwer
kingen. Zo wordt met kerrie ge
kruide boter gebruikt bij scampi's 
en voor het besmeren van toost 
en sandwiches. Kerriesaus wordt 
gegeven bij gekookt vlees, ge
kookte kip en hardgekookte eie
ren en als afwisseling van melk-
saus over bloemkolen. Kerrie-
soep kan men in vele varianten 
improviseren. Lekker is alleszins 
een velouté a l'indienne van een 
runderbouillon met toevoeging 
van wat in boter gefruite, gare 
rijst, naar smaak en soepvolume 
1 of meerdere teelepels kerrie en 
op 't einde een mengsel van 1 ei
erdooier en 1/2 dl room. Deze 
soep wordt opgediend met een 
schoteltje broodcroütons. 
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Verslagboek 39ste Algemeen-Nederlands Congres 

Algemeen-Nederlands Congres buffer 
tegen heroplevend partikularisme 

Enkele weken terug verscheen het verslagboek 
van het 39ste Algemeen-Nederlands Congres, een 
vijfjaarlijkse studiebijeenkomst georganiseerd door 
de (gelijknamige) Stichting Algemeen Nederlands 
Congres (ANC). 

Naast de toespraken op de openingszitting (Ant
werpen, 20 april 1985) en de slotzitting (Amsterdam, 
19 april 1986) bevat dit weliswaar sober uitgegeven, 
maar kwalitatief sterke verslagboek ook, en vooral, 
de integrale weergave van de kongresaktiviteit van 
de diverse ANC-werkgroepen. 

DE Handelingen van dit 
39ste Congres bieden de 
lezer meteen een reëel en 

aktueel overzicht van het Noord-
Zuid integratiegebeuren. 

Zelfbehoud 
Hoewel het streven naar 

Nederlands-Vlaamse toenade
ring als een rode draad doorheen 
de geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging loopt, valt bij de grote 
massa — en zelfs binnen be
paalde geledingen van die 
Vlaamse Beweging — nog 
steeds een opmerkelijke onver
schilligheid ten aanzien van de 
Noord-Zuid integratie te noteren. 
Het integratiestreven wordt in 
een aantal kringen zonder meer 
voorgesteld als een romantische, 
ietwat naïeve dagdromerij zonder 
reëel houvast. Diverse waarne
mers waarschuwen sinds enige 
tijd zelfs onomwonden voor een 
heroplevend partikularisme in 
Noord en Zuid. 

Dit dreigerad partikularistisch 
gevaar was ook op het Congres 
de hoofdbekommernis van zowat 
iedere spreker. Remi Piryns, af
gevaardigd beheerder van het 
ANC, had het terzake over ,,een 
verderfelijke vorm van een nieuw-
soortige, kortzichtige neo-apart-
heid, die Noord en Zuid bedreigt 
met een bewustzijnsvernauwing, 
zelfgenoegzaamheid en verstar
ring". 

,,Een volk zonder historisch 
besef en perspektief is er met be
ter aan toe dan een man zonder 
geheugen", aldus Piryns, voor 
wie het enig passend antwoord 
dan ook ligt in een versnelling en 
verdieping van de (re-)integratie-
beweging. 

Nederland en Vlaanderen, Ne
derland en België, worden door 
geografische, historische, ekono-
mische, sociaal-politieke en kul-
turele omstandigheden in toene
mende mate gedwongen om met 
één stem te spreken en dezelfde 
weg te gaan. Volgens Piryns zijn 
de zakelijke, objektieve voor
waarden voor de reïntegratie 
sinds 1648 of 1830 nooit gunsti
ger geweest dan vandaag: de in
tegratiebeweging dient dan ook 
ononderbroken verdergezet, en 
dit ,,niet uit platonische broeder
liefde, maar uit welbegrepen ei
genbelang en uit louter zelfstan
digheid". 

Naast de dubbele toespraak 
van Piryns bevat het verslagboek 
nog enkele opgemerkte uiteen

zettingen van o m. prof. H. Brug-
mans, ere-rektor van het Europa
kollege (,,Voor een grensover
schrijdend patriottisme); prof. H. 
De Schepper (,,De desintegratie 
van de Oude Nederlanden — oor
zaken en gevolgen"); de Frans-
Vlaming Frank Allacker en prof. 
em. H. Fayat, algemeen voorzit
ter van het ANC (,,Bijdragen tot 
progressieve Europese Kui
tuur"). 

Werkgroepen 
De hoofdbrok van het verslag

boek behandelt de kongresaktivi-
teiten van de diverse ANC-
werkgroepen, die zowat de be
langrijkste pijler van de ANC-
werking vormen Deze werkgroe-
pen-aktiviteit geeft meteen ook 
vorm aan de basisgedachte van 
het ANC, namelijk dat de integra
tie op de eerste plaats wordt be
vorderd door mensen met ver
schillende politieke en ideologi
sche achtergrond maar een ge
lijke belangstellingssfeer, samen 
te brengen en te laten praten 
over ondenwerpen die hen inte
resseren. 

Op de slotzitting brachten 
maar liefst vijftien werkgroepen 
verslag uit over hun werking: Me
dia, De Nederlanden in de we
reld, Overheidsstrukturen, De 
Franse Nederlanden, Toerisme, 
Ekonomie, Universiteit en Weten
schap, Onderwijs en Permanente 
Vorming, Vrouwenbeweging, 
Grensverkeer, Leefmilieu, Boek, 
Sport, en tenslotte twee werk
groepen die voor het eerst voor 
het voetlicht kwamen: Vre-
desproblematiek en Migranten-
problematiek. 

Voor iedere werkgroep vindt 
men in het verslagboek allereerst 
een beknopte samenvatting van 
de voorbereidende kongresdoku-
menten, vervolgens de weergave 
van de diskussie in de sektiever-
gaderingen, gevolgd door de re
soluties en een lijst van de leden 
van iedere werkgroep. 

Bij het doornemen van de 
drukke werkgroepaktiviteiten 
wordt nog maar eens duidelijk 
welk belangrijk forum het Con
gres en welk onschatbaar be
langrijk organisatorisch steun
punt het ANC biedt. Precies hier 
wordt het pleidooi voor een ,,be
wust beleefd Nederlands geme
nebest" (H. Fayat) vertaald in 
een — als vanzelfsprekend — in
spelen op de behoeften die aan 
de basis van de Noord-Zuid sa
menwerking leven. 

Noodroep 
De eigen taak en de verdienste 

van het ANC lijken onbetwist
baar. Toch dreigt het ANC te 
sneuvelen onder de zware en 
blinde besparingsdrift die de 
overheid sinds enige jaren ook in 
de kulturele sektor laat voelen. 

Midden mei maakte algemeen-
sekretaris Wilfned Vandaele op 

een persontmoeting bekend dat 
de subsidiëring voor 1986 (sic) tot 
dan toe (= quasi halfweg 1987) 
met meer dan een mondeling be
lofte was gebleken. 

Vandaele stelde de overheid 
duidelijk voor de keuze: ,,Ofwel 
vindt de overheid het nuttig dat er 
iets konkreets gedaan wordt voor 
de Nederlands-Vlaamse samen
werking op het brede terrein, of
wel interesseert het de overheid 
met, en geeft ze de voorkeur aan 
zaken waar meer poeha rond 
wordt gemaakt." 

Het is in deze kontekst dan ook 
bijzonder verheugend te kunnen 
vaststellen dat onlangs in de 
Vlaamse Raad een voorstel van 
dekreet houdende erkenning en 
subsidiëring van de Stichting 
ANC werd neergelegd. Het ligt in 
de bedoeling van de initiatiefne
mers (waaronder VU'er André De 
Beul) om via dit ,,ANC-dekreet" 

een vaste — financiële — basis 
te scheppen voor de verdere uit
bouw van de dienstverlenende 
en ondersteunende funktie van 
het ANC bij het overleg en de sa
menwerking tussen Vlaanderen 
en Nederland. 

Binnen afzienbare tijd kan de 
Vlaamse Raad dan ook bewijzen 
dat het haar ernst is met de uit
bouw van de Noord-Zuid integra
tie, en dat de kwaliteitsvolle bij
drage van het ANC-werk hierbij in 
Vlaanderen wel degelijk wordt 
gewaardeerd. 

Nico Moyaert 

— Handelingen van het 39ste 
Algemeen-Nederlands Congres. 
Brussel, ANC, 1987. 128 p. (geïll.). 
Bestellen door overschrijving van 
350,- BF op rek. 000-0132934-44 
van het ANC te Brussel. 

Vlaamse Reuzenstoet 
in Amsterdam 

Wie in Nederland ooit mocht gedacht hebben dat 
een ,, Vlaamse Reus" enkel maar een konijneras is, 
weet nu wel beter. Verleden zondag stapte er een 
,, Vlaamse Reuzenstoet" 2 uur lang door de hoofd
straten van Amsterdam. 

OW AT 150 reuzen uit 
Vlaamse steden, dorpen 
en landouwen — zowel 

adelijke, burgerlijke, olijke als 
grimmige — werden vrolijk afge
wisseld met steltenlopers, fanfa
respelers, vendelzwaaiers, en 
,,diets" meer. Vooral voor het ko
ninklijk paleis op de Dam was er 
een aanzienlijke menigte toe
gestroomd, die de stoet herhaal
delijk op hartelijk handgeklap ver
gaste. Dat Vlaanderen ook meer 
dan folklore te bieden heeft, werd 
in het kultureel centrum ,,De 
Brakke Grond" in de tentoonstel
ling ,,Lak X Kunst x Meubel x De
sign" duidelijk gemaakt. Ook 
deze expositie — een kombinatie 
van hedendaagse Vlaamse meu
belkunst, aangevuld met schilde
rijen en skulpturen — kende heel 
wat belangstelling en bijval. Dat 
,.Vlaanderen leeft" werd m 
Amsterdam alleszins feestelijk 
bewezen Als onze officiële 

Vlaamse kultuurpolitiek dat ook 
metterdaad zou bewijzen, dan 
zou een dure reklamekampanje 
niet nodig zijn om een depres
sieve opiniepeiling letterlijk en fi
guurlijk te ,,verschonen". 

(NIc V.B.) 

m IN 
NEDER 
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KVS begint aan 110de speeljaar 

Modern en traditie 
Straks zwaaien de poorten van de Koninklijke 

Vlaamse Schouwburg (KVS) te Brussel weer open. 
Men begint er aan het 110de speeljaar. Er werd ge
kozen voor een milde kombinatie tussen klassieke 
stukken en moderne kreaties. 

'n Voorbeschouwing. 

WAAROM het ontveinzen"? 
WIJ hebben een boontje 
voor het KVS-gezelschap 
en zijn voorstellingen 

Niet in het minst omdat de 
„Vlaamsen bak" tot nader order 
de kultuurtempel van de hoofdstad 
IS voor de Vlamingen Komt daar
bij een stel knappe akteurs plus 
een degelijke reputatie De re
cente enquête over de kultuurken-
nis van en -beleving door de ge
middelde Vlaming versterkt ons 
trouwens in de overtuiging dat het 
betere Vlaamse teater best een 
steuntje verdient 

machtstrijd tussen man en vrouw 
in Nachtwake, seksualiteit als ver-
geldingswapen in Les liaisons 
dangereuses en de onderlinge 
machtsstrijd binnen een gezin in 
Rennen het zijn evenveel varia
ties op eenzelfde tema 

Nochtans blijft het programma 
evenwichtig gevarieerd, zowel wat 

Sponsoring 
Een veel gehoorde vraag in dit 

verband is of het allemaal nog wel 
betaalbaar blijft ,,in deze kri-
sistijd" KVS-administratief direk-
teur, Koen de Ruyter, geeft in dit 
verband enkele vergelijkingen De 
oplossing voor het geldprobleem 
van teatergezelschappen heet 
sponsoring te zijn De gevel van de 
Italiaanse Scala bv wordt nu zelfs 
„opgefleurd" met liefst elf rekla-
mepanelen en Italie's topsponsor, 
Olivetti, spendeert 1,5% van zijn 
jaarlijkse omzet aan kunstsponso-
ring In de VS bestaat zelfs een 
systeem van belastingsvrijstelling 
voor bedrijven die ,.filantropische 
doeleinden" sponsoren 

Ook de KVS verwerft sinds en
kele jaren aanzienlijke middelen 
via sponsorship ,,Uiteraard zijn 
WIJ steeds bereid om de dialoog 
met tiet bedrijfsleven op dit vlak 
verder te zetten en uit te breiden", 
nodigt De Ruyter uit 

Het spel om de macht 
Artistiek direkteur Nand Buyl 

van zijn kant geeft uitleg bij de 
keuze van de geprogrammeerde 
werken ,,Het publiek zal dit sei
zoen gekonfronteerd worden met 

Aktrice Mieke Bouve, sinds dit jaar vast opgenomen 
gezelschap Terecht 

in het KVS-

individuen die de macht trachten 
te veroveren, of die trachten aan 
de macht te ontsnappen en hun in
dividuele vrijheid te behouden " 
Politieke machtswellust in Mac-
bett, de psycho-analytische 

de genres betreft (ernstig afgewis
seld met komedie), als wat de 
schriftuur betreft (klassiek in kon
trast met modern) Daarenboven 
heeft de KVS-direktie voor het en
sceneren van deze stuken een 

reeks talentrijke regisseurs aange
trokken, waarvan terecht gehoopt 
wordt dat zij met hun entoesiasme 
en hun vernieuwende ideeën een 
ekstra kreatieve impuls zullen be
zorgen aan het gezelschap 

Met de kreatie van Rennen 
wordt de politiek van steun aan de 
Vlaamse dramaturgie voortgezet 
en de liefhebbers van klassiek ko
men eveneens aan hun trekken 
met Schakespeares Romeo en Ju
lia Het suksesstuk van het voor
bije seizoen Agnes en God, met 
o a een schitterende vertolking 
door Mieke Bouve, wordt herno
men 

Wl J-avondje? 
De eerste voorstelling van het 

nieuwe seizoen is gepland voor 
vrijdagavond 25 september 
Albert-André Lheureux, direkteur 
van het prachtige Residence Pa
lace Teater en van Ie Theêatre de 
l'Esprit Frappeur, heeft samen met 

een twintigtal akteurs en aktrices 
gedurende bijna twee maand ge
werkt om van lonesco's absurde 
Macbett een totaal spektakel te 
maken Het hele gezelschap heeft 
in deze periode een letterlijke af-
slankingskuur ondergaan, want in 
de kostuums van Jan De Vuyst is 
het geen sinecure om op de scene 
te evolueren en te doen of men ge
woon IS in zo'n omaat rond te wan
delen Tot 18 oktober 

De WIJ-redaktie goochelt trou
wens met de gedachte om in de 
loop van dit toneelseizoen eens 
een teater-avondje-uit voor en met 
WIJ-lezers te organiseren U hoort 
er nog wel van 

(pvdd) 

Inlichtingen en reservaties 
op het KVS-telefoonnummer 
02/217.69.37. 

K&C wordt 
maandblad 

Kunst & Cultuur, het tijdschrift van het Paleis voor 
Schone Kunsten is vanaf zijn septembernummer niet 
langer meer een tweemaandelijkse uitgave, maar een 
maandblad met 10 nummers per jaargang. 

D
E magazine-formule blijft 
gehandhaafd maar met 
duidelijk meer aandacht 

voor overzichtelijkheid dynamiek 
en kleurillustraties 

Om tegemoet te komen aan de 
vereisten van een maandelijkse 
publikaite, waann de aktualiteit 
van het Kunst- en Kultuurgebeu-
ren op de voet gevolgd en diep
gaand behandeld wordt, heeft 
hoofdredakteur Frans Boenders 
een dagelijkse kernredaktie ge
vormd. Die bestaat uit Bernard 
Dewulf, eindredakteur en Nic van 
Bruggen die instaat voor de re-
daktiekoordinatie en de promotie 
van het tijdschrift Naast hen 
wordt ook het aantal losse mede-
Iwerkers uitgebreid en worden, 
'naargelang de behandelde the-
ima's binnen- en buitenlandse 
tspecialisten om bijdragen ver
zocht 

Brede kijk 
Kunst & Cultuur bestrijkt het 

hele spectrum van wat de titel 
belooft plastische kunsten, lette
ren, theater en dans, muziek, ar-
chitektuur en design, film, filoso
fie Daarenboven zal in elk num
mer in voorpublikatie een kreatie
ve bijdrage van een representa
tief Vlaams of Nederlands auteur 
gebracht worden 

Het met veel zorg en zeer fraai 
uitgegeven K&G-maandblad 
wordt aangeboden tegen de prijs 
van 120 frank per los nummer, 
verkrijgbaar in de betere boek
handel, en tegn 1 100 frank voor 
een jaarabonnement Abonneren 
kan door storting op rek. 149-
4051148-15 van de uitgeverij 
M I M , Lakborslei 114, 2100 Ant
werpen Een proefeksemplaar 
wordt op aanvraag toegezonden 
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aktie, tempo, akteerkunst en 
muziek, zegt de reklameslo-

gan — waarschijnlijk uitgedacht door 
producers Don Simpson en Jerry 
Bruckheimer die naast de filmbusiness 
ook de platenbonzen plezier doen (van 
hun film Flashdance werden maar 
liefst 17 000 albums verkocht) Nu is 
het zo dat deze film, naar een goeie 
story van Eddy Murphy (the cop him
self) samen met Robert D Wachs, 
slecht werd uitgewerkt door regisseur 
Tony Scott die samen met voor
noemde producers ook al instond voor 
de suksesvolle 1986 draak Top Gun. 
De snelle montage laat je uiteraard 
weinig tijd om allerlei fouten op te mer
ken, maar het irriterend gedrag van 
Murphy gaat je op de zenuwen werken 
en al hetgeen we reeds m Cop I zagen 
wordt nog eens dunnetjes overgedaan 
Slaagde hij in de eerste film op de 
meest onmogelijke manieren overal 

binnen te raken, m deze film wordt on
mogelijk eerder onwaarschijnlijk Maar 
tenvijl er zoveel over Murphy wordt ge
praat, vergeten we wel eens dat er nog 
een subliem komisch talent rondloopt 
in deze twee films Judge Reinhold, 
ge-

NIEUW 
IN DE BIOS 

woon onbetaalbaar Murphy die zonet 
de flop De Golden Child achter de rug 
heeft, moet de volgende keer maar 
weer eens een echt leuke film maken, 
anders zou het publiek wel eens kun
nen wegblijven en dat is dodelijk m Hol
lywood en ook elders in filmland Ver
melden we ook nog het grote lijf van 
mevrouw Stallone (Brigitte Nielsen) 

waar je met naast kunt kijken, alhoe
wel je dat soms wel zou willen, want 
al heeft ze alles, talent m ieder geval 
met 

Walter Hill, de regisseur van het ge
weld, naar zijn grote voorbeeld Sam 
Pèckinpah (die in 1969 met The Wild 
Bunch volgens de enen een meester
werk volgens de andere een zinloze 
ode aan het geweld presteerde), wist 
reeds met The Warriors (1979) — die 
nog met zo lang geleden heel wat te
levisiekijkers schokte — de aandacht 
te trekken, dan kwam The Long Ri
ders (1980) met de gebroeders Carra-
dme, Keach, Ouaiden Guest, zijn ta
lent voor het provocerend weergeven 
van geweld bevestigen en toen kwam 
Southern Comfort (1981) het allemaal 
nog eens overdoen (maar dan had hij 
iets te veel naar het voorbeeld van 
John Boerman Deliverance gekeken) 
In deze laatste komen we helaas te 
weinig gebruikt Powers Boothe tegen 

(schitterend in The Emerald Forest). 
In 48 Hrs. (1982) haalt Hill, Nick Nolte 
en kijk nou eens aan, Eddie l^urphy (in 
zijn eerste filmrol) samen voor de ca
mera, met een verpletterend sukses, 
kassukses' 

Nu in Extreme prejudice brengt Hill 
de geblokte Nolte en de verfijnde Boo
the bij elkaar als antagonisten Nolte 
is Jack Benteen een trouw en eerlijk 
Texas Ranger en Boothe geeft gelaat 
aan Cash Bailey, de jeugdvriend van 
Nolte maar van ClA-agent omgeturnd 
tot drugdealer die opereert vanuit 
Mexico Doorheen de strijd van deze 
twee mannen om een vrouw Mana 
Conchita Alonso als Santa (je vraagt 
je af waarom die twee zo gek op haar 
zijn, mooi IS ze met, zingen kan ze ook 
al met en erg slim is ze volgens het 
script ook al met), is er het verhaal van 
zes Vietnamveteranen, die officieel op 
de dodenlijst staan, die allerlei ver-
schnkkelijke opdrachten over heel de 

wereld uitvoeren en nu moeten zorgen 
dat het drugnet van Cash Bailey maar 
eens ophoudt te bestaan en dit zonder 
aanziens des persoons Dat er een he
leboel korruptie aan het licht komt is 
nogal wiedes, maar Texas Ranger 
Jack Benteen is daar immuum voor en 
loopt als een God der wrake doorheen 
deze film 

Dit alles geeft Hill de kans om schit
terende akteursprestaties te persen uit 
Nolte en ook uit Rip Torn die als she
riff Hank Pearson een heroïsche dood 
sterft en tegelijkertijd een ode aan 
Sam Peckinpah en zijn reeds ge
noemde The Wild Bunch te maken, 
die het voorbeeld volgens mij evenaart 

Voor mensen die van hun eerste 
filmgeweld met overleden zijn 

Willen Sneer 

riTffiT nnnnmms 
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Familiezaak Van Hasselt 

Nationaal kaatskampioen 
De kaatssport is nog op mensenmaat gesneden. 

Anders kan het sukses van de familiezaak ,,Van 
Hasselt" niet worden verklaard. Men moet weten dat 
ader en zoon Van Hasselt de steunpilaren zijn waa
rop Buizingen A.R. zijn suksessen bouwt. 

De spurt van de eeuw 

De onvergelijkbare schoonheid 

WTt 

tskampioen 

bare schoonhei< 

ZOON Mare is de beste kaat
ser van het land Hij won al 
viermaal de Gouden 

Handschoen De opgang van de 
klub van de vader — Georges 
was destijds spelend en stich
tend lid — begon toen de zoon 
als zeventienjarige in derde 
klasse debuteerde 

Talent 
Drie seizoenen later stootte de 

klub al door naar de topreeks 
Nagenoeg uitsluitend terend op 

DE atleten en hun respektie-
velijke nationale bonden 
geven er allen een ver

schillend antwoord op Voor de 
Amerikanen blijven de Olympi
sche Spelen onovertroffen Hun 
enthousiasme voor het evene
ment van de vijf nngen wordt ech
ter verklaard door het organisato
rische en sportieve sukses van 
de jongste Spelen m Los An
geles 

Onvergetelijk 
Voor vier jaar, na Moskou dus, 

sloegen zij een andere toon aan 
Voor de Oostduitsers is Rome het 
evenement op de internationale 
sportkalender Ook met onbegrij
pelijk want in Californie bleven zij 
noodgedwonen (de door de Rus
sen opgelegde tjoycot) buiten de 
arena In de Italiaanse hoofdstad 
kunnen zij eindelijk demonstre
ren hoe sterk ze wel zijn Het ant
woord van de anderen ligt tussen 
deze uitersten in Afhankelijk van 
hun huidige kracht, hun vroegere 
grootheid en hun aspiraties voor 
de toekomst 

Maar over een zaak zullen zij 
het moeten eens zijn het titanen
gevecht dat de Canadees Ben 
Johnson en de Amerikaan Carl 

de uitzonderlijke begaafdheid 
van Mare 

Uiteraard begonnen de betere 
klubs toen aan de zoon te trek
ken In de kaatssport worden 
fikse transfertbedragen betaald 
— méér dan éen miljoen is al 
lang geen uitzondering meer — 
en de klub kwam onder druk te 
staan 

Toen werd definitief een WIJS 
besluit genomen Mare zou nooit 
(mogen) weggaan en men zou 
rond zijn ongewoon talent een 

Lewis zondag oer de honderd 
meter leverden was van onverge
lijkbare schoonheid Binnen tien 
sekonden ontplooiden beide 
kampioenen inspanningen van 
reuzen Zij ontploften letterlijk en 
figuurlijk De cijfers onderstreep
ten de kracht van de explosie 
Een nieuw fabuleus wereldrekort 
voor de Canadees (9 83) en een 
persoonlijke besttijd voor Carl Le
wis die desondanks troon
safstand deed Lewis, die jaren
lang als een godheid over het tar
tan schreed, werd voor het eerst 
gekonfronteerd met de duur
zaamste van alle sportwetten 
niets of niemand is eeuwig De 
manier waarop beide cracks na 
hun ,,meesterwerk" naast elkaar 
opstapten, verraadde overigens 
veel over hun karakters Genade
loze individualisten, blijkbaar het 
enige gemeenschappelijke ken
merk van al de kampioenen in in
dividuele sporten 

Leeuw... 
Ook de Marokkaan SaidAouita 

IS van dat ras De Tunesier is een 
vrouw, de Algerijn een man en de 
Marokkaan een leeuw zegt een 
spreekwoord van de Berbers 
Aouita IS inderdaad zo'n trotse 

leeuw Nooit bereid het meester
schap van iets of iemand te er
kennen en altijd gebrand op 
nieuwe overwinningen Mogelijk 
verplicht hij ons volgende week 
uitvoerig op zijn talenten terug te 
komen 

ONDER Georg Kessler, zo 
heet dat dan, wordt weer 
een grote toekomst voor

bereid Kessler is nu eenmaal 
een man die van wanten weet 
Organisatorisch een absolute 
kraan Dat heeft hij al herhaalde
lijk bewezen in Nederland, in 
België (bij Anderlecht eerst en bij 
Club Brugge nadien) en ook in 
Duitsland 

Nederlaag 
Daarom besloot Kessler met 

zijn manschappen in afzondering 
te gaan om de bekerwedstrijd bij 
lerde klasser Libramont met volle 
ernst aan te pakken Toen we het 
lazen fronsten we de wenkbrau
wen Was dat nu nodig"? Blijk
baar wel want Antwerp werd in
middels door de Luxemburgse 
bevordenngsploeg uit de beker 
gewipt De 3-1 nederlaag heeft 

De atletiek ontleent haar aan
trekkingskracht geheel aan uit
zonderlijke kampioenen Seb 
Coe, Ovett, Cramm, Aouita, Le
wis, Moses, Coa, Kipkoech en 
andere gevierde vedetten hoe-
velen onder hen zouden door ge-

de enthousiaste aanhang ver
moedelijk weer met beide voeten 
op de grond gezet Kessler zelf 
bleef er rustig bij Hij verklaarde 
kalm en heel terecht dat in voet
bal alles kan, dat een kleine zich 
tegen een grote ver kan overtref
fen en dat Libramont dat tegen 
Antwerp ruim had bewezen 
Kessler noemde de overwinning 
van de thuisploeg verdiend Het 
siert de man die tegelijk een on
gewone stijl en een boeiende per
soonlijkheid heeft kunnen ontwik
kelen Het hautaine dat zijn op
treden in vroeger jaren wel eens 
kenmerkte is helemaal ver
dwenen 

Het leven heeft de gevierde en 
verguisde trainer geleerd De 
mens wikt en God beschikt, zegt 
Kessler en niemand zal hem te
genspreken Kessler is een aan
winst voor ons voetbal en Ant
werp zal daar wel bij varen De 

kampioenenploeg proberen op
bouwen Acht jaar later is de va
der, die verantwoordelijk is voor 
de transfers en het financieel be
leid, in zijn opzet geslaagd Bui-
zingen heeft een voorlopig punt 
gezet achter het jarenlange 
meesterschap van Tollembeek 
dat inmiddels al gezworen heeft 
binnen de kortste keren zijn 
machtspositie opnieuw te zullen 
innemen Daartoe zal zwaar wor
den geïnvesteerd op de spe-
lersmarkt Waaruit de lezer kan 
afleiden dat deze volkse sport 
nog ongewoon intens leeft In be
paalde streken beheerst zij het 
sportbeeld volkomen 

Ter illustratie vorige zaterdag 
stonden m de finale van de beker 
van België vier ploegen uit aan
grenzende gemeenten tegenover 
elkaar Tollembeek, Meerbeke, 
Bever en Marke 

Een wel erg Vlaamse aangele
genheid (twee laatstgenoemden 
zijn taalgrensgemeenten met fa
ciliteiten) die de numeriek aan
zienlijk sterkere Waalse klubs de 
ogen moet hebben uitgestoken 

wone mensen als normaal be
stempeld worden'' Hun gesloten 
fierheid en onverwoestbaar ka
rakter verzekert de atletieksport 
blijvende aantrekkingskracht 

Flandrien 

voortijdige uitschakeling in de be
ker van België kan daar mets aan 
veranderen 

Boeiend 
Overigens wordt precies door 

dit soort wedstrijden bewezen dat 
men de bekerformule in zijn oor
spronkelijkheid moet proberen 
bewaren Men ma de (al zo 
kleine) kans op verrassingen met 
uitsluiten door aanslagen op het 
k o -pnncipe De direkte uitscha
keling waarborgt een bekerkom
petitie grote aantrekkelijkheid 
Ook in een verder gevorderd sta
dium wanneer normaliter nog en
kel eerste klassers overblijen 
Naar de zestiende finales stapt 
men nu op met nog twee vierde 
en vier derde klassers Racing 
Jet was de andere eerste klasser 
die sneuvelde ook op verplaat
sing En van de zes tweede klas
sers die niet verder geraakten 
dan een bekermatch verloren er 
ook vier buitenshuis Wat bewijst 
dat de schikkingen van het lot 
best gerespekteerd blijven wan
neer men het verrassingselement 
uit kortzichtig financieel eigenbe
lang met volledig wenst te onder
graven 

van atletiek 
In Rome worden de tweede wereldkampioen

schappen atletiek gehouden. Een toporganisatie die 
in de hiërarchie van grote sportevenementen nog 
naar zijn juiste plaats zoekt. Voor, naast of achter de 
Olympische Spelen ? 

Verrassing(en) in de beker van België 

Antwerp betaalt 
tol aan de roem... 

Na vele jaren pijnlijk zwijgen stak FC Antwerp, de 
Great Old, eindelijk opnieuw de kop op. De kompeti-
tiestart mocht er inderdaad zijn: zes op zes en een 
leidersplaats waar niemand op de Bosuil nog durfde 
van dromen. 
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5de VU-sport en gezinsdag 

„Deelnemen is 
belangrijker dan winnen" 

17 

Zaterdag jongstleden vond te Leuven de jaarlijkse 
ontmoeting plaats van de VU-sportievelingen. 

Het werd een gezellige en sfeervolle manifestatie, 
waarbij tiet Olympisch devies ,,Deelnemen is belan
grijker dan winnen" tot z'n volle recht kwam. 

VOOR de vijfde maal reeds 
leverde de sportkommis-
sie onder leiding van pro

vincieraadslid Stan Philips een 
vlekkeloze en hoogstaande orga
nisatie af 

Het fraaie Sportkot van Leuven 
bood hiertoe overigens een 
pracht van een infrastruktuur Zo
wel passieve als aktieve sportbe
oefenaars konden probleemloos 
aan hun trekken kom^n 

Spijtig dat zo weinig mandataris
sen en schepenen kwamen opda
gen Niet ten onrechte immers be
klemtoonde voorzitter Jaak Ga
briels tijdens zijn slotwoord dat 
sport loont. ,,Een schepen van 
sport kan mits een goed beleid 
steeds rekenen op sukses, ook 
elektoraal " Verder hield de VU-
voorzitter een indringend pleidooi 
om de slogan „Sport voor allen" 
tot een ware levenshouding te ver-
li>='ffen, om het sport beleven echt 

Geert Goubert en kamerlid Jan Caudron, met voorzitter Johan Sau-
wens van VVM, de geestelijke vaders van de VU-leidraad voor 
,,Gemeentelijk sportbeleid" 

Sport loont 
Uiteraard werd ook ditmaal het 

aangename gepaard aan het nut
tige Met het oog op de gemeen
teraadsverkiezingen van volgend 
jaar ging de aandacht tijdens de 
ochtend-diskussie naar het „Ge
meentelijk sportbeleid" 

Het werd een geanimeerd en 
hoogstaand debat, onder de des
kundige leiding van Geert Gou-
bert en de kamerleden Jan Cau
dron en Johan Sauwens 

gezond te houden en in zijn totali
teit toe te kennen aan de Gemeen
schappen. 

Gezellige 
happening 

Na de middag zou de voorzitter 
overigens de daad bij het woord 
voegen Het sportief gedeelte van 
het programma werd letterlijk door 
hem op gang getrokken Samen 
met enkele moedigen maalde hij 

in een rekordtijd vijf kilometer al 
joggend af 

Zijn kollega's Willy Kuijpers en 
Vic Anciaux deden het rustiger 
aan De Leuvense mandataris 
leidde een boeiende wandeling 
langsheen de prachtige histori
sche plekjes en gebouwen van de 
bierstad, terwijl de gewezen voor
zitter en enkele liefhebbers de na
tuur gingen opzoeken. 

Ondertussen werkten voetbal
lers en volleyspelers hun kompe
titie af, vonden jong en oud me
kaar bij de volkssporten, kwamen 
velen tot de bevinding dat boog
schieten toch zo geen makkie is, 
gaven onder meer de volksverte
genwoordigers Hugo Coveliers en 
Jan Caudron een staaltje van hun 
tennis-kunnen weg, zorgde Walter 
Luyten voor een luimige noot op 
het terras. . Kortom, het was een 
gezellige happening Ook al omdat 
dit jaar de zon van de partij was 

De sportkommissie dient van 
harte gelukgewenst met haar ini
tiatief Aan ons nu, om ervoor te 
zorgen volgend jaar met z'n allen 
aanwezig te zijn Het loont echt de 
moeite Vraag maar naar de erva
ring van degenen die er zaterdag 
te Leuven bijwaren 

Winnaars 
Volleybal, 1ste: Nijlen I 
Volleybal, 2de : Serskamp 

Voetbal, 1ste: Nijlen 
Voetbal, 2de : Hamme 

Vijf kamp mannen; 
Emiel Peeters 
Vijf kamp vrouwen: 
Kristel Rombouts 
WIsselbeker: 
Nijlen (2de maai!) 

Proficiat! 

Gemeente en sport 
BIJ haar inzichten over ge

meentelijk sportbeleid gaat de 
VU-sportkommissie ervan uit, 
dat dit erop moet gericht zijn 
,,zoveel mogelijk mensen tot 
aktteve sportbeoefening te 
brengen door het scheppen 
van optimale voorwaarden voor 
sportbeoefening" 

Dit houdt onder meer m dat 
sportbeleid, -beheer en -
uitbatmg moeten bestaan uit 
het efficient beheren en leiden 
van de menselijke sportstruktu-
ren en de sportinfrastruktuur 
Wat dit laatste betreft wordt on
der meer gepleit voor een dui
delijke inventans van de noden 

van de gemeente en een haat-
bare planning, beide uiteraard 
met het oog op ,,Sport voor al
len" Het subsidiebeleid wordt 
door de kommissie herleid tot 
zijn ware doelstelling- finan
ciële tegemoetkomingen aan 
het privé-initiatief als aanmoe
diging voor een dinamische 
werking ,,Logistieke steun m 
de vorm van materiaal en man
kracht zijn vaak een betere sti
mulans dan geldelijke steun " 

Een goed gemeentelijk 
sportbeleid vergt aldus de 
kommissie, een gemotiveerde 
planning van promotie en de
gelijke strukturen. Centraat 

hiertiij staan de sportdienst 
en/of sportfunktionans, gerug-
gesteund door een zo breed 
mogelijk uitgebouwde spor-
traad 

Tot slot gaat de kommissie 
uiteraard m op de wisselwer
king tussen schoolsport en ge
meente. En geïntegreerd sport
beleid IS hier het slagwoord. 

Het woord is nu aan de VU-
mandatarissen, om de prach
tige inzichten van de sportkom
missie m daden om te zetten 
Geïnteresseerden kunnen de 
nota bekomen op het Alge
meen Sekretanaat, Barrikaden-
pletn 12 te 1000 Brussel. 

VU-voorzitter Jaak Gabriels en enkele moedigen ,, Sport voor allen'' m 
daden omzetten 

^^ -̂..oeKSl....̂  .̂, % >^.^S^ 

Gezellig kuieren door de prachtige natuur, onder de goedlachse leiding 
van kamerlid Vic Anciaux 

Volkssporten, of ontspanning voor jong en oud 

De volksvertegenwoordigers Hugo Coveliers en Jan Caudron: Ivan 
LendI en John Mc Enroe achterna 

Voor de vijfde opeenvolgende maal mochten de voetballers uit Nijlen 
de beker mee huiswaarts nemen Foto's: studio Dann 
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Zondag 13 september 

Wingene Breughelt 
Zondag 13 september wordt er weer uitbundig ge

feest in Wingene. Inspiratiebron zijn de figuur en de 
taferelen van Breughiel. 

W INGENE, een West-
vlaamse gemeente van 
12.000 inwoners, ligt in 

het arrondissement Tielt op de as 
Brugge-Kortrijk. Nagenoeg drie
kwart van de oppervlakte wordt 
voor landbouw gebruikt. Door dit 
overwegend agragrisch karakter 
situeert de tewerkstelling zich 
voor een groot deel in de land
bouw en veeteelt. Wingene heeft 
de naam van een centrumge
meente voor de varkenshouderij. 
De streek heeft tevens een oude 
traditie inzake ambachtelijke be
drijven zoals meubelmakerij, 
tekstiel, konfektie 

Ook heeft daar de wieg 
gestaan van Monica Devriese, 
moeder van Guido Gezelle, die er 
in 1804 op het Hof 't Walleke ge
boren werd. Maar er is inderdaad 
meer: om de twee jaar gaan er de 
alomgekende Breughelfeesten 
door. 

Frans Vromman 
Toen in 1950 de draad terug 

opgenomen werd van allerleid 
volkse wijkfeesten van vóór de 
eerste wereldoorlog, kon men 
met vermoeden welke weg men 
opging. Er werd toen door een 
straatkomitee beslist de oude 
naam Roggebroodfeesten terug 
te bezigen Naar aanleiding van 
het eerste lustrum m 1954 kwam 
er een voorstel om na de gebrui
kelijke stoet alle deelnemers aan 
een grote tafel een maaltijd te la
ten nemen. 

Dit deed je jonge historikus en 
sekretaris van het komitee, Frans 
Vromman, denken aan de Boe-
renbruiloft van Pieter Breughel, 
een schilderij voor wie hij enorme 
bewondering had. Zo ging m 
1954 de eerste Breughelstoet uit! 
Om organisatorische redenen 
besliste men in 1963 de feesten 
tweejaarlijks en met meer luister 
te doen doorgaan. 

Hoe Wingene met Breughel sa
mengaat is eenvoudig te verkla
ren door de figuur van de grote 
Vlaamse stoetenbouwer Frans 
Vromman. Een historische band 
tussen Breughel en Wingene 
bestaat er immers met. Nu, 33 ja
ren na de eerste Breughel
feesten, gaan op zondag 13 sep
tember aanstaande de 22ste 
Breughelfeesten door in de le
vendige gemeente van de volkse 
burgemeester Willy Persyn, ere-
VU-senator. 

In tegenstelling tot heel wat 
feesten uit de vijftiger en zestiger 
jaren, die al lang verdwenen zijn, 
zijn de Wingense Breughel
feesten springlevender dan ooit 

versierd en overal steekt de be
zem uit! In dit kader treden mu
ziekkorpsen en dansgroepen op 
en worden ook vendelballetten 
opgevoerd. 

Om 16 uur volgt echter het 

Programma 
Op ,,Breughelzondag" kan 

men er al vanaf 12 uur terecht in 
het Parochiaal Centrum, gelegen 
in de Oude Bruggestraat, en voor 
de gelegenheid omgedoopt tot 
een echt Luilekkerland. Men kan 
er aan demokratische prijzen een 
Breugheliaanse maaltijd nemen, 
zoals de stilaan beroemd gewor
den ham aan 't spit. 

Het dorpscentrum is prachtig 

De muggezifter (foto: Breyne> 

hoogtepunt: De beroemde Breug
helstoet gaat uit,,,gespeeld" door 
meer dan duizend akteurs en op
geluisterd door een twaalftal mu
ziekkorpsen, ook buitenlandse. 
Het inleidende deel van de stoet 
gaat terug naar Breughels tijd, de 
woelige 16e eeuw. In het tweede 
deel worden de spreekwoorden, 
zegswijzen en kinderspelen uitge
beeld. De wereldvermaarde schil
derijen ,,De Spreekwoorden" en 
,,De Kinderspelen" bieden hiertoe 
voldoende inspiratie. 

Deel drie, ,,Uit Breughels rijk 
palet", geeft een beeld van hoe 
treffend Breughel de vreugde en 
het verdriet, het werk en de 
feesten van ons Vlaamse volk 
heeft uitgebeeld. In het laatste 
deel ,,Laat ons feesten" voert de 
schilder ons mee naar de be
ruchte schilderachtige Breughel-
maaltijd. 

Er zijn heel wat toeschouwers 
die beweren dat de grootse 
Breughelmaaltijd, die onmiddel
lijk na de stoet op het Kerkplein 
en gedeeltelijk ook in Luilekker
land plaats grijpt, alleen al de ver
plaatsing naar Wingene recht
vaardigt Al tijdens de Breughel
maaltijd wordt het feest in heel 
het dorp voortgezet. Er worden 
ook op verschillende plaatsen 
wagenspelen opgevoerd. Er 
heerst een echte feeststemming 
in Wingene met als betoverende 
ervaring de fakkeltocht die om 
20u. 15 vertrekt. Naast een tiental 
blaaskapellen stappen er duizen

den deelnemers mee op, die al
len gratis een fakkel krijgen. Zin
gend trekken ze door de straten 
van het dorp. Het geheel wordt 
afgerond door een feeërieke 
avondshow. 

Uiteraard steeg met de jaren 
ook de belangstelling voor deze 
door en door Vlaamse volks
feesten. In 1981 werd de Breug
helstoet zelfs rechtstreeks uitge
zonden door BRT in Eurovisie. 
Ook vele buitenlandse televisie
ploegen zag men er reeds aan 
het werk. Dit jaar komt zelfs prins 
Filip op de stoet af en doet het 
Komitee een poging om het 
langste spit ter wereld op te stel
len met het grootste aantal kilo 
vlees eraan' 

Praktika 
Wingene ligt op 4 km van 

de afrit nr, 10 (Beernem-
Wtngene} langsheen de au
toweg Brussel-Oostende (E 
40). De NMBS geeft reduk-
ties van 40 tot 60 % op trei
nen en bussen (inHclitlngen 
in de stations). 

Voor alle verdere Inlichtin
gen kan men terecht bij het 
gemeentebestuur van Win
gene, Sekretariaat Breug
helfeesten, Oude Brug
gestraat 13 te 8050 Wingene 
(050/65.70.71). (adr) 

Zondag 13 september te Belle 

Frans-Vlaamse Kultuurdag 
,,Hoe kon ik U o broeders vergeten, daar wij uit 

enen stronk zijn geplant..." 
Deze gevleugelde woorden van Marnix van Sint-

Aldegonde schijnen het leidmotief te zijn van het Ko
mitee voor Frans-Vlaanderen, dat zijn veertigste ver
jaardag viert. 

IN overleg met zijn Frans-
Vlaamse afdeling werd 
besloten de Kultuurdagen 

van Waregem en Ekelsbeke (Fr) 
in 1987 in Frans-Vlaanderen te 
doen samenvallen. 

De keuze viel op Belle (Bail-
leul). 

In samenwerking met het plaat
selijke gemeentebestuur wordt 
de Kultuurdag voor het eerst ge
organiseerd en geleid door jonge 

Driejaarlijkse Prijs 
De Redaktie van het jaarboek ,,De Franse Neder

landen/Les Pays-Bas Frangais", uitgegeven door de 
Vlaams-Nederlandse ,, Sticht ing Ons Erfdeel", stelt 
een ,,Driejaarlijkse Prijs de Franse Nederlanden" in. 

E inrichter vraagt een oor
spronkelijke studie die 
betrekking heeft op de 

Franse Nederlanden na 1960, of 
een studie inzake betrekkingen 
van Vlaanderen en Nederland 
met de Franse Nederlanden ge
durende diezelfde periode. Het 
sociale, kulturele of taalkundige 
staat daarbij vooraan. 

Deze driejaarlijkse prijs be
draagt 50 000 Bf (of f 3 000,-). De 
bekroonde studie wordt in het 
jaarboek ,,De Franse Nederlan
den/Les Pays-Bas Frangais" ge
publiceerd. De eerste prijsuitrei
king heeft plaats in 1990 en de 
bekroonde studie wordt gepubli
ceerd in het 15e jaarboek. 

De jury bestaat ujt de redaktie-
leden van het jaarboek. Jozef 
Deleu (voorzitter), Dirk van As-
sche (sekretaris), Frits Niessen, 
Jacques Fermaut, Michiel Nuyt-
tens, Francis Persyn, Enk Vande-
walle en Dirk Verbeke. 

De studie moet in het Neder
lands gesteld zijn. De minimale 
lengte ervan is 6 000 woorden, 
de maximale lengte 10.000 woor
den De inzenddatum is 1 juli 
1989 en dient in vijfvoud toege
zonden te worden aan Stichting 
Ons Erfdeel, Murissonstraat 260 
te 8530 Rekkem, waar ook ver
dere inlichtingen kunnen beko
men worden 

Frans-Vlamingen op zondag 13 
september aanstaande in het 
stadhuis van Belle. 

KFV-Mededelingen 
Na een kennismaking om 9 uur 

zijn er om 10 uur verschillende 
sektievergaderingen. Deze sek-
ties omvatten toerisme, geschie
denis, familiekunde, onderwijs-
taal-media, ekonomie en jeugd, 
steeds onder leiding van deskun
digen. 

Na de middag is er dan nog 
een plenumvergadering en een 
gezellig samenzijn met Frans-
Vlaamse volkskunstgroepen. 

De toegang is vrij en kosteloos. 

Wie meer wil weten over het 
Vlaamse leven in Noord-Frankrijk 
raden we aan een proefnummer 
aan te vragen van ,,KFV-Mede
delingen", het orgaan van het 
Komitee voor Frans-Vlaanderen, 
vzw, p/a Luc Verbeke, Vander-
haeghenstraat 46, 8790 Ware
gem (tel. 056/60.26.49). 

Dit driemaandelijks tijdschrift, 
waarop geen abonnementsprijs 
geplakt staat (vrijwillige steuntjes 
zijn echter heel welkom) bevat 
een schat aan wetenswaardighe
den over onze Westhoek van 
,,Over de schreve". 

ADVERTENTIE 

Vakantiewoningen in gans Europa 
Dokumentatie gratis op aanvraag 

Vakantiewoningen 
De Maerscliaick 

Antwerpsestraat 454 

2650 BOOM 

03/888.44.07 03/888.56.55 
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Wommelgem beleefde 
drukke zomer 

Dat juli en augustus vakantiemaan
den zijn, en dat dan iedereen weg is, 
IS maar een al te gemakkelijke reden 
om eens mets te organiseren Zowel 
de fietseling in en rond landelijk Wom
melgem als de familiale volksspelen-
namiddag mochten ondanks het min
der goede weer op een goede en voor 
het tweede op een zeer grote belang
stelling rekenen 

Met zijn 70 waren ze ingeschreven, 
klem en groot voor een landelijke 
wandeling te beginnen om onderweg 
punten te verzamelen aan het ton-
spel, hoefijzer werpen, sjoelbak ke
gelen enz enz Bij fraktieleider Rik 
Vandeweghe was er dan nog een fles 
champagne te verdienen voor de bes
te speler of speelster op de ton Wan
neer rond 17u 30 de laatste deelne
mers in de Kastanjelaan, voorzien van 
regenschermen, binnenkwamen en 
onder de bomen de tafels ook nat 
werden, brachten een langs de geven 
gespannen dekzeil, de garage en een 
stuk plastiek de oplossing Iedereen 

die de heerlijke geuren ppsnoof van 
gebraden worst, koteletten, beulingen 
enz wou met naar huis En toen rond 
18u30 de regen ophield kreeg de 
prijsuitreiking een feestelijk karakter 

Hopende volgend jaar op een dag 
zonneschijn danken we van harte al
len waar een volksspel stond, alle 
andere medewerkers maar vooral de 
fam Herbosch waar de festiviteiten 
plaats vonden 

W.H. 

ZOeKQC]€ 
D 21j flink meisje met diploma kle-
ding-beroepsschool, zoekt een be
trekking in het Brusselse of ten wes
ten van Brussel Retoucheren, stik
ken, verkoop en zelfs onderhoud inte
resseren haar daar ze graag werkt 
Voor ml zich wenden tot senator
burgemeester dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

U, als 

Vlaming 
sluit aan bij het V.V.Z.-Ziel(enfonds van uw streelc! 

Vlaamse Ziekenfondsen aangesloten bij de V.V.Z 

PROVINCIE ANTWERPEN 
1. V.Z. IC DIEN MECHELEN, Hoogstratenplem 1, 2800 MECHELEN, 

tel 015/20 36 40 
2. V.Z. IC DIEN TURNHOUT, Tlirnhoutsebaan 15, 2400 MOL, 

tel 014/3127 16 
3. V.Z. VLAMAT, Amenkalei 137, 2000 ANTWERPEN, tel 03/237 77 78 

PROVINCIE BRABANT 
4. V.Z. EEN, Schapenberg 2, 1900 OVERUSE, tel 02/687 95 42 
5. V.Z. BRABANT, Groeningenveld 15, 1684 GOOIK, tel 02/532 03 29 
6. V.Z. BRABANTIA, Nmoofsesteenweg 288, 1080 BRUSSEL, 
tel 02/523 87 77 
7. V.Z. CEMBEL, Leuvensebaan 43, 3300 TIENEN, tel 016/81 34 35 
8. V.Z. LEDA, Markt 15, 1680 LENNIK, tel 02/532 01 72 
9. V.Z. VLAAMSE ZIEKENZORG, Kaaistraat 41 c, 1760 ROOSDAAL, 

tel 054/33 45 81 

PROVINCIE LIMBURG 
10. V.Z. LIMBURG, Centrumlaan 11/6, 3600 GENK, tel 011/35 67 53 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
11. V.Z. FLANDRIA, Holstraat 21, 9000 GENT, tel 091/23 52 27 
12. V.Z. FLANDRIA LAND VAN RODE, Poelstraat 40, 9220 MERELBE 

KE, tel 091/30 79 09 
13. V.Z. FLANDRIA MEETJESLAND, Leopoldlaan 40, 9900 E?KLO, 

tel 091/77 23 51 
14. V.Z. PRIESTER DAENS, Stationsplein 12, 9300 AALST, 

tel 053/78 52 75 
15. V.Z. SCHELDE-DENDER-DURME, Lokerenbaan 16, 9140 ZELE, 

tel 052/44 83 03 
16. V.Z. VLAAMSE ARDENNEN, Markt 16, 9660 BRAKEL, 

tel 055/42 5188 
17. V.Z. WAASLAND, Oude Zandstraal 14, 2750 BEVEREN, 

tel 03/775 66 66 

PROVINCIE WEST VLAANDEREN 
18. V.Z. BRUGSE VRIJE, Katelijnestraat 115, 8000 BRUGGE, 

tel 050/33 22 24 
19. V.Z. WEST-FLANDRIA KORTRIJK, Graaf Gwijde van Namenstraat 

7, 8500 KORTRIJK, tel 056/22 56 98 
20. V.Z. WEST-FLANDRIA ROESELARE, Sint Michielsstr 23, 8800 

ROESELARE, tel 051/20 83 45 

KONSEKWENTE VLAMINGEN SLUITEN ZICH AAN BIJ EEN 
V.V.Z. ZIEKENFONDS 
VVZ-Doelstellingen: 
* Uitbouw van een Vlaams, met partij-politiek gebonden zieken 

fondswezen 
* Vlaamse autonomie in de z iekteverzekenng en de gezond

heidszorg 
* Medewerking a a n de ui tbouw van een Vlaams sociaal front 

VVZ-Sekretariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7 - 8500 KORTRIJK 
Tel (056)22 56 98 

m 19 

•iU^iiVi^MiJjL^i 
SEPTEMBER 

11 STABROEK Bart Staes in 
Paul s club Markt 2 te Hoevenen 
aanvang 20u over strukturen wer
king en jaartema van VU-jongeren 
Org VUJO Kapellen en Stabroek 

18 TONGERLO-WESTERLO VNJ-
avond met film zang en voordracht m 
Kapellekeshoef om 20u 30 Ver-
bondsleidster L Broeckx is de gast 
Org SMF-Kempen-Limburg 

19 ANTWERPEN. Tweede 
Scheepsbal met m/s Flandna Insche
ping vanaf 19u 15 Afvaart om 20u 
stipt Londonbrug-Londonkaai (par
king voorzien) Toegangskaarlen tij
dig en op voorhand kopen bij be
stuursleden of via sekretariaat Wet
straat 12, 2008 Antwerpen (03/ 
236 84 65) Org VU-Antwerpen Stad 
en Vlaamse Aktie en Kultuurgemeen-
schap 

26 GEEL: Kursus Propaganda-
techmeken" (deel 1) in ,,Het Molen 
hof" Wilderse dijk 3 an 15 tot 18u 30 
Org VUJO-arr Turnhout i s m Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel 
26 PUURS: Tweede gnil-festijn m 
het Fort van Liezele te Liezele Aan
vang 17u Prijs 250 fr Org VU-
Puurs 
27 WIJNEGEM: Gezellig samenzijn 
in het Kultureel Centrum, Turnhoutse-
baan 199, om 20u In een gezellige 
sfeer een lekker stuk vlaai, optreden 
van het duo Elly en Pat Inkom grati-
s Org VU-Wijnegem 

BROUWERIJ 

MOORTBAT 
Breendonk 

Voor "AL" Uw bieren 
en frisdranken 

Bijhuizen: Vosveld 8a 
2110 Wijnegem 

Tel. 03-353.08.77 

Karel Bogaerdstraat 21 
1020 Laken 

Tel. 02-478.07.50 

WACHTEBEKE 
4 Oktober 1987 

Hulde Arthur de Bruyne 
Zaterdag 3 oktotser heeft om 14u 30 

in zaal Jacob Jordaens, Sudermans-
straat te Antwerpen (in de omgeving 
van het Torengebouw en de Kathe
draal) een groots opgezet huldebe-
toon plaats ter ere van de historikus 
Arthur de Bruyne ter gelegenheid van 
zijn 75-ste verjaardag 

Clem De Ridder, gewezen voorzit
ter van het Davidsfonds, zal de akade-
mische zitting voorzitten Korte refera
ten zullen gehouden worden door pa
ter Werenfned van Straaten, prof Ka-
rel van Isacker, oud-stafhouder Edgar 
Boonen, prof Renaat de Muyt en prof 
dr Ludo Simons 

De artistieke omlijsting wordt ver
zorgd door Kns Yserbijt en het koor 
Ortolaan o I v Joz de Houwer 

Honderden prominenten, uit de po
litieke, kulturele en wetenschappelijke 
wereld traden toe tot een Komitee ter 
Aanbeveling 

Wie voor deze plechtigheid oorbe-

houden plaatsen wil, gelieve kontakt 
te nemen met het sekretanaat p/a 
mevrouw dr Jan Brans-Dujardin, Gro
te Steenweg 426, 2600 Berchem (03/ 
230 24 62) 

VUJO-avond 
Ie Stabroek 

Bart Staes, werkzaam aan het Euro
pees parlement en VUJO-afgevaar-
digde in de partijraad van de Volks
unie, zal ons wat vtegwijs maken in de 
strukturen en werking van de Volks-
uniejongeren 

In het kader van de komende ge
meenteraadsverkiezingen van okto
ber '88 bespreekt Bart het VUJO-
jaartema ,,Jongeren en gemeentebe
leid" Dit omvat o m de participatie 
en inspraak van de jongeren in de 
gemeenteproblematiek 

Deze gespreksavond gaat door op 
11 september in ,,Pauls Club" (Markt 
2 te Hoevenen) om 20 uur 

De 'DITS FEESTHOEVE' te Rijmendm verfijnd kulinair 
genieten in het stijlvolle en rustieke kdder Viin een oud Vlaams 
boerenliof midden een prachtige landelijke omgeving 

U kan genieten van ons kulinair aanbod en dit bi) zachte 
pianoklanken doorlopend tijdens de restaurantdienst 

De "DITS FEESTHOEVE" uw restaurant op 
VRllDAGdvond van 18 tot 2Z 30 uur ZON en FEESTdagen 
doorlopend van 1 Z tot 20 uur terwijl onze pianist voor U de 
mooiste melodien speelt 

Onze kaart zal U aangenaam verrassen 

BIJ MOOI WEER.. TUINRESTAURANT MET "Amencam Barbecue" 

KULINAIRE KWALITEIT AAN MATIGE PRIJZEN ! 

De „Dits Feest Hoeve" 
Rijmenam 

Meiboomstraal 7 - 2830 RIJMENAM 
Tel (015) 51 13 67 Telex 21776 dits b 

Fax (015) 51 54 90 

BRUSSEL->HAACHT->KEERBERGEN->RIJMENAM 

"W 
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Natuurfietstocht 
te Hamme 

In het kader van haar werking .Zui
ver Water", richt de Volksunie van 
Hamme op zaterdag 5 september e k 
een Natuur-fietstocht in langsheen de 
prachtige oevers van Schelde en Dur-
me met, achter de dijken, het nog 
grotendeels ongerept maar bedreigd 
beken- en krekengebied een kost
baar natuurpatnmonium dat wij ten 
allen prijzen wensen te behouden en 
dus moeten beveiligen 

WIJ vertrekken in ,,'t Leeuwke" in 
groepen, onder de leiding van ervaren 
gidsen, tussen 14 en 14u 30 

Daarna gezellig samenzijn bij een 
frisse pint en een lekker braadfeest 
(Vlaamse ,,barbecue") in 't Leeuwke 
Voor dit festijn (kostprijs 200 fr) raden 
WIJ U aan zo vlug mogelijk in te schrij
ven bij Walter Meert, Paul an Vossole 

of een wijkverantwoordelijke In de 
mate van het nog beschikbare braad-
vlees kan op 5 september in 't Leeuw
ke zelf nog inschreven worden tot 
uiterlijk 14 30 uur 

Voeren 

Op 12 september nodigt VU-Waas-
munster ons uit voor een toenstische 
uitstap naar Voeren Inlichtingen en 
inschrijvingen in 't Leeuwke, ope
ningsuren zaterdag 17 tot 24 uur, 
zondag van 10 tot 13 uur 

Dienstbetoon Walter Peeters 
1 e en 3e zondag van 11 tot 12 uur, 

2e en 4e zaterdag an 8 30 tot 9 30 uur 
Zitdag Ziekenfonds SDD 2e en 4e 

zaterdag van 9 30 tot 10 30 uur 

Deze week 
in Knack Magazine 

En VDB kwam weer 
Wie had durven denken dat Paul Vanden Boeynants na het 

striemende vonnis tegen zijn persoon nog een voortzetting van 
zijn politieke carrière zou nastreven? Hoe dan ook, veroordeeld 
of niet, hij trekt volgend jaar de kristen-demokratische lijst in 

Brussel. Deze week in Knack. 

Het Buyie-incident 

Radio-journalist Daniel Buy-
le aan het woord, deze week in 
Knack 

Goebbels over Hess 

Nazi-propagandachef Joseph 
Goebbels vindt in zijn dag
boek dat de Engelsen klunge
len door de vlucht van Rudolf 
Hess niet meer uit te buiten 
Zelf zwijgt hij Hess voor de 
Duitsers dood Een les in plu-
blic relations uit 1941, deze 
week in Knack 

Honecker in Bonn 

Begin deze maand bezoekt de 

Oostduitse partijleider Erich 
Honecker de Bondsrepubliek 
De achtergronden bij een ge
sprek onder Duitsers, deze 
week in Knack 

Michael Jackson 

Eergisteren is zijn nieuwe el
pee verschenen — de eerste in 
vijfjaar — en over tien dagen 
begint hij in Tokio aan een we-
reldtoernee Michael Jackson 
is terug onder de levenden 
Een portret van het Amadeus-
je van de funk, de?e week in 
Knack 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

Openverklaring van een voltijdse betrekking van 
geneesheer-specialist in de dienst Endocrinologie 

Vereiste voorwaarden 
1 De Belgische nationaliteit bezitten 
2 De burgerlijke en politieke rechten genieten 
3 Voldoen aan de militiewetten 
4 Van onberispelijk gedrag zijn 
5 Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 
6 Houder zijn van het diploma van doctor in de genees heel en 

verloskunde 
7 Tot de uitoefening van de geneeskunde m België gemachtigd zijn 
8 In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van geneesheer 

specialist in de inwendige geneeskunde met een specifieke opleiding en 
ervaring in de endocrinologie stofwisselingsziekten en voeding 
9 De voor de gesolliciteerde functie bepaalde voorwaarden vervullen 

(specialisatie ervaring erkenning als geneesheer specialist in de inwen 
dige geneeskunde) tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidatu 
ren erkenning bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte en 
Invaliditeitsverzekering 
10 De verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van 
de proefperiode van een jaar 

Inschrijvingsgeld 
1 000 fr te storten op postrekening nr 000 0099581 59 van het AZ Sint Jan 
van het OCMW Brugge Ruddershove 10 te Brugge voor 30 09 1987 met 
de vermelding geneesheer specialist endocrinologie 

De aanvragen samen met de bewijsstukken moeten ingediend worden 
uiterlijk op 30 09 1987 bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 

w& 
OOST-VLAANDEREN 

SEPTEMBER 

5 SINT-AMANDSBERG Aktie te 
gen wapenhandel Verzamelen op het 
plein voor St Niklaaskerk (Koorn 
markt) te Gent om 14u Org VU JO 
St Amandsberg 
5 KRUIBEKE Tweede VU houts 
koolfestijn in Gasthof Schelderust 
Keuze tussen een grote en kleine 
maaltijd (320 en 220 fr) Inschrijven 
bij bestuursleden of op tel 03/ 
774 20 01 
5 MALDEGEM Pallieterfeesten 
Tumfeest met barbecue in de hovin
gen van l\/larc Debbaut Vliegplein 1 E 
te Maldegem Aanvang 17u Deeina 
me barbecue 275 fr Kaarten te ver
krijgen bij Wilfried De Metsenaere 
(050/71 56 94) en Robert Boute (050/ 
71 39 42) Org VU-Maldegem 

6 GENT-SINT-PIETERS: Jaarlijks 
visfestijn van VU-Gent-St-Pieters te 
Vurste, Akkerlos 3 van 12 tot 16u 30 
Eregast Hugo Coveliers Deelname 
250 fr Kaarten te verkrijgen bij Denise 
Goethyn (091/84 21 61) 
7 AALST: Kursus .Vlaams Bewe
ging nooit van gehoord" (deel 1) in 
,,Het Gulden Vlies", Esplanadeplein 
13om20u Org VU-arr Aalst i s m 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
8 BELZELE: Open-deur-dag ter 
kennismaking met de werking van 
FVV Hobby Club In de zaal bij Les-
crauwaet (rechtover de kerk) vanaf 
13u30 Indien U wenst kan U uw eigen 
handwerk meebrengen 
11 NINOVE: Miheu-avond Arr 
Aalst In Berg en Dal ' Brusselstraat 
84 te Ninove om 20u Leefmilieu m 

het algemeen en de noodzaak er wat 
aan te doen Org VU arr Aalst 
11 SINT-NIKLAAS Gespreks 
avond Verkeersbeleid met Mare 
Huys (VU) Roel De Jong (CVP) en R 
De Greyt (SP) in Cipierage Grote 
Markt 45 om 20u Org Wase Jonge 
Leeuwen i s m Vormingscentrum Lo 
dewijk Dosfel 
13 IMPE Kameraden- en familie
dag van oud Z 8 Kameraden Om 
11 u plechtige eucharistieviering in de 
parochiekerk van Impe m m v zang
koor Snoerke Nadien eetmaal m 
zaal Edelweis te Lede 
13 SINT-DENIJS-WESTREM/AF-
SNEE Milieunamiddag rond het wa
ter in en rond het Borluutkasteel met 
een natuurwandeling (start om 
14u 30) Freds kindercarrousel en een 
wedstrijd voor kinderen en een koffie
tafel (50 fr) Org VU-Sint-Denijs-Wes-
trem/Afsnee 
19 SINT-AMANDSBERG. 2de 
Vlaamse kermis, vanaf 16u Terrein 

Hof van Herlegem", Herlegemstraat 
13 Volksspelen, barbecue, anima
tie Org VU en VUJO St Amands
berg Toegang gratis 
20 MOORSEL: 3de VU-Steakfestijn 
in zaal .Breugel", Steenweg op Aalst 
12 Van 11 tot 16 uur Volwassenen 
325 f r , kindermenu 150 fr Org 
Faluintjes-gemeenten (Baardegem-
Herdersem-Meldert-Moorsel) VU-Fa-
luintjes 
21 AALST: Kursus ,,Vlaamse Be
weging, nooit van gehoord" (deel 2) in 

Het Gulden Vlies" Esplanadeplein 
13 om 20u Org VU-arr Aalst i s m 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 

Een vlag is geen vod... 

De eerbied van een schepenkollege 
In een deelgemeente van St -Gillis 

Waas nl De Klinge bestaat en/of 
bestond het dat er aan het voormalige 
gemeentehuis een vod (vergeef mij dit 
woord) hangt vuil en gescheurd die 
het simbool van de Vlaamse gemeen 
schap moet voorstellen Wanneer ons 
gemeenteraadslid Robert Van Duyse 
de vraag stelt tot een nieuwe aankoop 
van Leeuwenvlaggen om dit schan
daal te kunnen vervangen antwoordt 
de burgervader C) Er zijn nog vlag 
gen genoeg 

Als men dan weken later gaat kijken 
hangt daar nog altijd diezelfde Zelfs 
op 11 juli de dag van de Vlaamse 
gemeenschap 

Beschouwt het schepenkollege de 
Vlaamse gemeenschap eveneens als 
een vod'' Volgens Zeg nochtans 
heeft de CVP altijd de lasten gedra
gen van de Vlaamse meerderheid 
Kunt u nog volgen'' 

J De Clercq 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Kartuizerinnenstraat 4 
8000 BRUGGE 

Openverklaring van een voltijdse betrekking van 
geneesheer-specialist in de dienst Neurochirurgie 

Vereiste voorwaarden 

1 De Belgische nationaliteit bezitten 
2 De burgerlijke en politieke rechten genieten 
3 Voldoen aan de militiewetten 
4 Van onberispelijk gedrag zijn 
5 Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 
6 Houder zijn van het diploma van doctor m de genees heel en 

verloskunde 
7 Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn 
8 In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van geneesheer 

specialist in de neurochirurgie 
9 De voor de gesolliciteerde functie bepaalde voorwaarden vervullen 

(specialisatie ervaring erkenning als geneesheer specialist m de neuro 
chirurgie) tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen erken 
ning bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invalidi 
teitsverzekenng 
10 De verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van 
de proefperiode van een jaar 

Inschrijvingsgeld 

1 000 fr te storten op postrekening nr 000 0099581 59 van het AZ Sint Jan 
van het OCMW Brugge Ruddershove 10 te Brugge voor 30 09 1987 met 
de vermelding geneesheer specialist neurochirurgie 

De aanvragen samen met de bewijsstukken moeten ingediend worden 
uiterlijk op 30 09 1987 bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge 

IVlilieunamiildag 
te Afsnee 

De VU afdeling Afsnee organiseert 
een milieunamiddag rond het water in 
Sint Denijs-Westrem en Afsnee Op 
zondag 13 september aanstaande m 
en rond het Borluutkasteel met na 
tuurwandelmg Samenkomst om 14u 
in het Borluutkasteel Inleiding door ir 
Jan De Schuyter met toelichting oer 
de toestand van het water in Vlaande 
ren Om 14 30 u start een korte 
natuurwandeling met bijzondere aan
dacht voor de Rosdambeek 

Om 16 15 u koffietafel (deelname 
in de kosten 50 fr —jongeren gratis) 

Uitreiking an de prijzen aan de 
deelnemers van de waterzoektocht 

Freds Kindercarrousel Terwijl de 
groten wandelen, kunnen de kinderen 
van Freds Kindercarrousel genieten 
een edukatief totaalspektakel, een 
wervelende show met clowns een 
goochelaars, poppentheater kwis & 
muzikale animatie Er is een opang 
voor de allerkleinsten voorzien 

Wedstrijd voor kinderen Ter gele
genheid van deze milieunamiddag 
geeft de VU-SDW/Afsnee een kaart 
uit met aanduiding van alle waterlo
pen en Vijvers op het grondgebied van 
beide dorpen Aan die uitgave is een 
waterzoektocht gekoppeld, waaraan 
alle kinderen tot 12 jaar kunnen deel
nemen 

ZO€K€Ri;iê 
D 19j juffrouw met diploma hoger 
middelbaar ekonomische en kennis 
van daktylo en informatika zoekt een 
betrekking Voor ml zich wenden tot 
senator-burgemeester dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

C 25j 3-talige juffrouw, met diploma 
van gegradueerde in de mdustnele 
milieuzorg en programmeur-systeem-
analyst zoekt een betrekking als mi
lieudeskundige Voor ml zich wenden 
tot senator-burgemeester dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

n 20-jarige jonge dame, opleiding tot 
hostess — onthaal — receptie — 
administratie Kennis van Ned , 
Frans, Duits en Engels, praktische 
kennis van daktylo, zoekt een passen
de betrekking in Gent-Eekio en om
streken Voor nadere inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem, senator. 
Arm Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge, tel 091/30 72 87 

D 25-jange jongeman 2j Kunstinsti-
tuut Gent 4j Schilderklas Hoger 
Kunstonderwijs Gent en 1j ervaring 
als off-setdrukker Zoekt een passen
de betrekking Voor nadere inlichtin
gen zich wenden O Van Ooteghem, 
Senator Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge Tel 091/30 72 87 

D 17-jange jonge dame zoekt een 
betrekking als schoonmaakster, hulp 
in huishouden of dgl Voor inlichtin
gen zich wenden O Van Ooteghem, 
Senator, Arm Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel 091/30 72 87 

[Z 25j ongehuwde tweetalige onder
wijzeres en leermeesteres zedenleer 
die ook moderne humaniora aflegde, 
zoekt een betrekking als onderwijze
res of leermeesters zedenleer m het 
Brusselse of Vlaams-Brabant Voor 
ml zich wenden tot senator-burge
meester dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

Werkaanbieding 
Welzijnszorg West-Vlaanderen 

zoekt voor BTK-projekt (1 jaar) 
1 licentiaat(e) Menswetenschappen 
1 maatschappelijk assistent(e) 
1 graficus A1 of A2 

De kandidaten moeten uitkenngs-
gerechtigd zijn Kandidaturen schnf-
telijk indienen met curnculum vitae 
naar Welzijnszorg West-Vlaanderen 
Graaf Gwijde van Namenstraat 7 te 
8500 Kortrijk 

Uitbater gevraagd voor Vlaamse 
herberg in de hoofdstad Kandidatu
ren schriftelijk indienen bij redaktie 

WIJ", Barnkadenplem 12 te 1000 
Brussel 
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Zonnebloem 
in Gaasbeek 

Nog tot zondag 13 september 
a s. loopt in de Roelantszaal van 
het kasteel van Gaasbeek een 
tentoonstelling van de Franse 
schilder Pierre Théron. Merk
waardig genoeg eksposeert deze 
kunstenaar voor het eer.M in ons 
land, hoewel zijn werk sedert lang 
sukses kent over de hele werekJ, 
zeg maar. 

Afkomstig uit Bordeaux, werd 
Pierre Théron op zeer jeugdige 
leeftijd toegelaten tot de Parijse 
Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts, waar hij o.m. de reis
beurs van de Franse staat in de 
wacht sleepte. Schilderen is aller
eerst kijken, moet de jonge kun
stenaar toen gedacht hebben. 
Niet alleen ging hij heel Frankrijk 
doorkruisen en verkennen, ook 
Italië, Spanje en Oostenrijk ston
den op zijn reisprogramma. 

Pierre Théron beperkte zich 
echter niet tot tekenen en schilde
ren, ook wandschilderingen, tapij
ten, lithografieën en mazaïeken 
behoren tot zijn oeuvre. Vele van 
zijn grote werken — tapijten, mo
zaïeken, monumentale sculptu
ren — kan men in openbare ge

bouwen gaan bewonderen, o.a. in 
de prefektuur van Versailles (ta
pijten), in scholen en in tal van 
grote ondernemingen. 

Sedert 1966 trekt Pierre Théron 
steeds vaker naar Gascogne, de 
streek van de Armagnac en van 
de legendarische musketier d'Ar-
tagnan. In het kleine dorpje Ro-
que heeft hij zijn zomeratelier on
dergebracht, waar hij zich echter 
meer en meer thuis is gaan voe
len, ook tijdens de minder warme 
seizoenen. Gascogne is het land 
van de heuvels, van de verstilde 
dorpjes, van kastelen en ruïnes, 
en, vooral, van de miljoenen zon
nebloemen, die er de hele zomer 
bloeien. In deze streek vooral 
heeft Pierre Théron de inspiratie 
opgedaan voor zijn tentoonstel
ling in het kasteel van Gaasbeek. 
Het wordt een feest van uitbundi
ge kleuren, van zuiderse warmte 
in onze kille zomer. 

De tentoonstelling is behalve 
op vrijdag in augustus, op maan
dag en vrijdag in september alle 
dagen geopend van 10 tot 17u. 
Toegang gratis. 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

Herman Van Veen 
(eventjes) In 
Vlaanderen 

Wegens het overweldigende 
sukses, dat Herman Van Veen 
overal (Nederland, Duitsland, 
Oostenrijk, DDR) met zijn jongste 
show, die hij reeds in mei-juni '86 
voor uitverkochte zalen in Vlaan
deren bracht, oogstte, werd be
sloten om deze show te herne
men en wel op woensdag 28 en 
donderdag 29 oktober a.s. in de 
Kon Elisabethzaal te Antwerpen. 

De voorstellingen worden dan 
ook onherroepelijk de laatste van 
deze show van Van Veen in Ant
werpen. 

Plaatsbespreking (vanaf 1 sep
tember): kassa Kon. Elisabeth
zaal, elke dag van 12 tot 18 uur 
(ook zaterdag) tel. 03/233.84.44. 

Aanbevolen huizen 
Etn. BERT pvba 

Assesteenweg 101-103 
TERNAT 

Tel. 02/582.13.12 
02/582.04.10 

Verdeler 

VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N - PORSCHE 924-944 
Diensten: verhuring lange tefmijn: D'IETEREN LEASE 

korte termijn- AVIS 
Personenwagens en vrachtwagens 

Guido NUYTTENS 
Longtinstraat 126 

1090 Brussel 

SANITAIR—ZINK 
ROOFING 

LOODGIETERIJ 
GASVERWARMING 

Tel. 426.19.39 

KEUKENS - SANITAIR -
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 240, Ternat 
Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel.053-78.10 09en053-21 27.57 

FRANSSENS OPTIEK; 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.84.75 

DEVRIESE 

baron ruzettelaan 78 
8320 brugge 4 

baan brugge - Oostkamp, 
K 050/35 74 04 > 

Cr~>i STUDIO 
- I - l > ' DANN 
02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Ttieodorstraat 36 
1090 Brussel 

BRABANT 
SEPTEMBER 

4 LEUVEN: Tweede Herfstsalon 
Leuvense Kunstenaars FVK Opening 
van 19 tot 21 u Tentoonstelling van 5 
tot 20 sept , De Blauwe Schuit, Vis
markt Leuven 
4 BRUSSEL: Jaarlijks mosselfes
tijn, Viking, Arduinkaai 5 te Brussel 
Reuze tombola Ook op 5 en 6 sep
tember 
5 OVERUSE: Kursus ,,De volkeren 
en regio's m Europa" in domein ,,Ter 
Nood", Loensdelleweg 2 (nabij sta
tion) van 9u 30 tot 17u 30 Org Euro
pese Vnje Alliantie i s m Vormings
centrum Lodewijk Dosfel 
5 VILVOORDE-MACHELEN: Gas-
tronomiscfi week-end vanaf 15 uur in 
het domein ,,Drie Fonteinen" op de 
binnenkeer Lamkoteletjes 275 fr , 
varkensrib 225 fr Telkens met aard
appelen in de pel en groenten Org 
FVV-Vilvoorde-t^/lachelen Ook op 6 
september vanaf 12 uur 
5 KESSEL-LO: Kursus ,,Thuis in de 
Volksunie" (deel 1 Nationalisme de 
brandstof) in zaal ,,De Kring", J Pier
restraat 74 van 9u 30 tot 13u Org 
VU-arr Leuven i s m Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel 

Nederlands voor 
migranten 

V\/egens de te verwachten uitbrei
ding van haar aktiviteiten zoekt de 
Koördinatie Nederlands voor Migran
ten vrijwilligers, die è rato van 2 uur 
per week taallessen Nederlands wil
len geven aan volwassenen (-i-16-
jarige) migranten in het Brusselse. 

WIJ vragen: bij voorkeur mensen 
met ervaring m de migrantensektor of 
IJl het onderwijs. 

WIJ bieden- een aangepaste intro-
duktie en kontinue begeleiding en een 
onkostenvergoeding van 200 fr. per 
uur. 

Kontakt: Wim Geirnaerdt, Koördi
natie Nederlands voor Migranten, 
Saincteletteplein 25, 1080 Brussel 
(02/426.91.73). 

5 LIEDEKERKE: Om 20u m „den 
Appel", Warandestraat 13 (rechtover 
St Niklaaskerk) Ie laamse Jongeren-
fuif, met discobar Org VU-Liedeker-
ke 
7 JETTE: Algemene vergadenng 
VU in het lokaal om 20u 
10 AARSCHOT: Afdelingsfeest 
vanaf 13u 30 in de parochiezaal van 
Bekaf Viering vijfjarig bestaan, 60ste 
lid en inwijding nieuwe vlag Daarna 
feestelijke maaltijd Deelname in de 
kosten 250 fr Inschrijven bij de be
stuursleden 
10 DIEGEM: Gespreksavond over 
STT Gastspreker is Willy Kuijpers In 
zaal ,,De Milde", Kerktoren straat 22 
te Diegem 
12 KESSEL-LO: Kursus ,,Thuis in 
de Volksunie" (deel 2 Vlaamse Be
weging en Vlaams-nationalisme) in 
zaal ,,De Kring", J Pierrestraat 74 
van 9u 30 tot 13u Org VU-arr Leu
ven I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 
17 JETTE: Dagreis naar Nederland 
Rondreis met bezoek aan de Delta
werken Vertrek om 7u 30 Prijs leden 
350 fr , met-leden 370 fr Org VBG-
Jette 
19 JETTE: Wandeling naar de Kin
derboerderij Vertrek om 14u aan de 
H Hartschool Op de kinderboerderij 
kan men genieten van de hoevefees
ten Org Vlaamse WandelklubJette 
19 KESSEL-LO: Kursus ,,Thuis in 
de Volksunie" (deel 3 Het politieke 
spektrum m België) in zaal ,,De 
Kring", J Pierrestraat 74 van 9u 30 
tot 13u Org VU-arr Leuven i s m 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
19 GROOT-BIJGAARDEN: Jaar
lijks eetfeest van VU-Groot-Bijgaar-
den in zaal Collegium, Brusselstraat 
Vanaf 18u Ook op 20/9 vanaf 11 u 30 
doorlopend 
24 AARSCHOT: Reis naar Frans-
Vlaanderen Vertrek om 7u 30 aan het 
Begijnhof Gelieve nu reeds in te 
schrijven Inschnjvmgsprijs zal later 
meegedeeld worden Org VU Aar
schot 
26 ITTERBEEK: Viering van 20 jaar 
VU-afdelingswerking en van de pio
niers van het eerste uur, te 20u m de 
Parochiezaal van St Anna-Pede (met 
koud buffet) 

Mi 
migrostraat 128 

n.v. de winne-
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04-42.39.16 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-460.68.93 

Import - Export 

PVBA 

J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 Geraardsbergen 
Tel. 054-41 25.89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Werkhuizen der Kempen 
LUDO HERMANS 
Fraikinstraat 20 
2410 HERENTALS 

VLAGGEN 
REKLAMEARTIKELEN 

ZEEFDRUK 

Tel.: 014/21.12.07 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraet 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS 
PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20, Lede 
Tel. 053-21.36 36 

FERAUTO 
Auto-onderdelen 
Ferenczi Jozef 
Herentalsebaan 550 
2220 V\/ommelgem 
Tel. 03/353.26.50 
Open van 9 tot 20 u van maandag 
tot zaterdag 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 83 86 
AFO OKEGEM 9471 

Leopoldsiraal 114 
Tel 054 33 17 51 

054-33 11 49 
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In thuisgemeente van minister Coens 

Bouwvallige school 
De Damse gemeenteraadszitting van maandag verliep erg woelig De 

oppositie legde immers het CVP-bestuur het vuur aan de schenen over het 
gemeentelijk onderwijs 

En dit uitgerekend in de thuisgemeente van onderwijsminister Coens 

Hel diskussiepunt was de schrij
nende onveiligheid in de gebouwen 
van de gemeenteschool te Moerker-
ke Deze toestand sleept reeds jaren 
aan en het stormweer van de voorbije 
dagen heeft de zaak allerminst goed 
gedaan Maar er is meer 

Publiek plassen 

Vermits de huidige toiletten bij 
vnesweer buiten dienst moeten wor
den gesteld en bij gebrek aan een 
nieuw sanitair blokje (nochtans sinds 
jaren beloofd), zijn de leraars verplicht 
een soort plas-minuutje te plannen 
Alle jongens worden dan op een rij 
geplaatst en op het bevel van de 
meester dient er gewaterd 

De CVP-onderwijsschepen, hulpe
loos kijkend in de richting van raadslid 
-,,de burgemeester belet" en onder
wijsminister Coens, zei dat de zaak 
hem nauw aan het hart ligt Hij beloof

de dnngend iets te zullen onderne
men De oppositie ,,U zal morgen wel 
weer enkele scholen bezoeken Mag 
ik U voorstellen een bezoek te bren
gen aan uw eigenste gemeente
school, zodat U kunt zien hoe gevaar
lijk de toestand er i s ' i " 

De VU-raadsleden Reinhilde Bul-
cke-Verbruggen en Jos Millecam 
brachten trouwens nog een ander 
dossier ter sprake tijdens de zitting, 
m n de verhuring van een lokaal aan 
de vrije school te Lapscheure vroe
ger was echter de belofte gedaan om 
steeds een gebouw ter beschikking te 
stellen 

Voorlopige konklusie' Het is met 
omdat je de onderwijsminister als bur
gemeester hebt, dat er iets gedaan 
wordt voor het gemeentelijk onder
wijs 

Wordt vervolgd 

Lidwina Cordy, prov raadslid 

( O t X S d I ' l \ l Ml l « I S( IMIOUWII l \ \n ni^SIIKII^K 

Minister kwam te laat 
op de eerste schooldag 

OOSTKERKE; D E PANNE, V E U R N E „ . . . . . . . 
ichooldug n de Wes hoek s n el ongemerkt voorbÉlge-
gaan omdat m n «er van Onderw \i. Dun ei Coens spe 
caai de e godvergeten hoek had u gekiwen — •- ' 
n euwc wchooijimr te sla en en daa b het siret 
"J^^^J.""?""".*^ '?"* ^ " ^ . ^"^^ desemeenieschoor 

N iden ging h J een konfronlatte aan 
•achten en leer! ngen van hel Centrum 

Is Onderw s n hel KTA n De Panne Tenalo 
e afdel ngen van hel Annuntlala ns 

De eerste schooldag Zoals het een publiciteitszoekend onderwijsmi
nister past, begaf ook Daniel Coens zich op weg naar school In de 
Westhoek kwam hij zelfs te laat, in zijn kiesbisdom Brugge drukte hij de 
meeste handjes en in zijn thuisgemeente Moerkerke laat hij een 
gemeenteschooltje verder verkrotten Zo te zien konden ook de 
kranten er niet over zwijgen' 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Kartuizerinnenstraat 4 . 
8000 BRUGGE 

Openverklarlng van een voltijdse betrekking van 
geneesheer-specialist in de dienst Orthopedie 

Vereiste voorwaarden 
1 De Belgische nationahteit bezitten 
2 De burgerlijke en politieke rechten genieten 
3 Voldoen aan de militiewetten 
4 Van onberispelijk gedrag zijn 
5 Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie 
6 Houder zijn an het diploma van doctor in de genees heel en 

verloskunde 
7 Tot de uitoefening van de geneeskunde m België gemachtigd zijn 
8 In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van geneesheer 

specialist in de orthopedie met een bijzondere opleiding en ervaring m 
de dynamische en structurele beoordeling en behandehng van de 
wervelzuil 
9 De voor de gesolliciteerde functie bepaalde voorwaarden vervullen 

(specialisatie, ervaring erkenning als geneesheer specialist in de ortho 
pedie) tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen erkenning 
bi) indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeits 
verzekering 
10 De verplichting te Brugge gevestigd te zijn een jaar na het einde van 
de proefperiode van een jaar 
Inschrijvingsgeld 
1 000 fr te storten op postrekening nr 000 0099581 59 van het AZ Sint Jan 
van het OCMW Brugge Ruddershove 10 te Brugge voor 30 09 1987 met 
de vermelding geneesheer specialist orthopedie 
De aanvragen samen met de bewijsstukken moeten ingediend worden 
uiterlijk op 30 09 1987 bij de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Kartuizermnenstraat 4 te 8000 Brugge 

vu-Kanton Gistel op reis 

27 sept. a.s. te Biankenberge 

Gedenkdag Juliaan Vandepltte 
Op zondag 17 september 1987 gaat 

te Blankenberge-Uitkerke de tweede 
gedenkdag Juliaan Vandepitte door 

10 00 uur Plechtige Eucharistievie
ring in de St Amanduskerk te Uitker-
ke (Blankenberge) Deze dienst wordt 
opgeluisterd door het St Lutgartkoor 
uit Brugge o I v dhr Emmanuel 
Sneppe met aan het orgel dhr Leo 
Van Hove 

11 15 uur Na de Kerkdienst sa
menkomst op de begraafplaats te 
Blankenberge waar er aan het graf 
van wijlen Juliaan Vandepitte een kor

te bloemenhulde wordt gehouden De 
gelegenheidstoespraak wordt er ge 
houden door Odi Menseeren voorzit
ter van VOS-Gouw-West-Vlaanderen 

12 00 uur Samenkomst m het Pa 
rochiaal Centrum Viertorre ter Zuid-
laan waar iedereen die het wenst kan 
deelnemen aan het middagmaal (150 
fr) 

VOS en andere Vlaamse verent 
gingsvlaggen zijn van harte welkom 
Wie wenst deel te nemen aan maal
tijd 050/41 68 45 

Op zaterdag 19 september a s richt 
de Volksunie van het Kanton Gistel 
een eendagsreis in met bestemming 
Valkenburg-Voeren Via Tongeren en 
Maastricht gaat de reis naar Valken
burg in Nederland waar we in de 
mogelijkheid worden gesteld een be
zoek te brengen aan de modelsteen
koolmijnen en dit tegen de prijs van 
drie gulden 

Het middagmaal of pick-nick wordt 
genomen in Restaurant Corona Na 
de middag is er vrije tijd voor het 
winkelen in de meest toenstische stad 
van Zuid-Nederland 

Rond 15 30 gaat de reis via het 
dnelandenpunt naar Sint-Martens-
Voeren, waar we worden opgewacht 
in het Veltmanshuis door VU-gemeen-
teraadslid Jean Duysens 

Na het aanschouwen van een dia
reeks over deze prachtige landelijke 

Danskursus 
In DIksmuide 

De Vlaamse Kulturele Vnenden-
kiing in samenwerking met Davids-
fonds en KAV organiseert een dans
kursus 

De danslessen worden gegeven in 
de grote zaal van de Klimop-school, 
Pluimstraat te Diksmuide (achter het 
financiengebouw langs de Woumen-
weg) De kursus bestaat uit tien les
sen die gegeven worden op maandag
avonden De reeks start op 7 septem
ber en eindigt op 9 november Voor de 
beginners is er les van 18u 30 tot 
20u 15 en voor de gevorderden van 
20u 15 tot 22u 

De kursus staat zowel open voor 
jongeren (vanaf 15 jaar) als voor ge
huwde paren Het kursusgeld be
draagt 700 fr voor de tien lessen 
samen 

Inschrijven kan bij Gaby en Lieve 
Laridon-Van Damme, Tuinwijk 4, 
Diksmuide (tel 50 18 87), Guido en 
Annie Dedeurwaerder-Keirse, M 
Doolaeghestraat 4, Diksmuide, Adel-
son en Paula Decat-Demolder, Nieuw-
poortstraat 31, Pervijze, Eddy en Ro-
zette Dthoit-Bardijn, Rode Schuur-
poortstraat 8, Leke 

streek wordt nog een korte wandeling 
of rondit gemaakt door dit enig mooi 
stukje Vlaanderen 

Rond 18u wordt de terugreis aan
gevat om nog even halt te houden 
voor een verfrissing of een hapje 

Alle geïnteresseerden kunnen van 
deze mooie eendagsreis genieten 
voor selchts 360 fr Iedereen is wel
kom 

Inschrijven voor zondag 13 septem
ber a s bij Rony Anseeuw Westbil-
klaan 4, Gistel (059/27 78 70) of bij 
Nico Moyaert, Bekestraat 1 Ouden-
burg (059/26 67 01) en Maurits Cuyl-
le. Dr Bruwierlaan 60, Ichtegem (051/ 
58 06 24) waar ook verdere inlichtin
gen te bekomen zijn 

„Nooit meer 
oorlog" 
te Oostende 

Met het oog op de vredesmanifesta-
ties in het najaar organiseren de ar-
rondissementele VUJO, samen met 
het Vormingscentrum Lodewijk Dos
fel, twee vredesavonden waarin de 
banden tussen de Vlaamse Beweging 
en de vredesgedachte onder de loupe 
worden genomen 

Dat de Vlaamse Beweging een rijke 
vredestraditie heeft is door velen nog 
altijd weinig bekend Ook naar de 
toekomst toe leeft in de Vlaamse be
weging een originele kijk op het vre-
desgebeuren die het vredesdebat in 
een ruimere kontekst plaatst 

Om over die vredesgedachte meer 
te vernemen kan je terecht op donder
dagen 3 en 10 september, telkens 
vanaf 20 uur in het Oostends Trefcen-
trum. Aartshertogstraat 4 te Manaker-
ke (Oostende) De twee vredesavon
den van VUJO staan open voor ieder
een en de toegang is gratis 

Z0€WÊC3 
• Technisch ingenieur Bouwkunde 
gevraagd als werkleider Voor nadere 
inlichtingen zich wenden O Van Oo-
teghem — senator. Arm Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge Tel 091/ 
30 72 87 

WEST-VL. 
SEPTEMBER 

3 OOSTENDE: Kursus „Vlaams-na-
tionalisme en vredesgedachte ' (deel 
1) in , Trefcentrum" Aartshertog
straat 4 om 20u Org VUJO-arr 
Oostende i s m Vormingscentrum Lo
dewijk Dosfel 
5 HOOGLEDE: Vlaams Feest in de 
gemeentelijke jongensschool vanaf 
18u Kip aan 't spit met groentenkrans 
en consumatie (200 fr) Familiekaart 
600 fr Inschrijven bij H Nollet (051/ 
20 40 25) Org VU-arr Roeselare-
Tielt 
6 2UIENKERKE: 2de Nazomerfeesl 
in 't Vagevuur, Vagevuurhoeve Vage-
vuurstraat 18, Zuienkerke Org VU-
Zuienkerke 
7 OOSTENDE Kursus ,,Thuis in de 
Volskunie" (deel 1 Nationalisme, de 
brandstof) in ,,Trefcentrum" Aarts
hertogstraat 4 om 19u 30 Org VU-
arr Oostende i s m Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel 
10 OOSTENDE: Kursus ,,Vlaams-
nationalisme en vredesgedachte (deel 
2) in ,,Trefcentrum", Aartshertog
straat 4 om 20u Org VUJO-arr 
Oostende i s m Vormingscentrum Lo
dewijk Dosfel 
11 IZEGEM: Zevende kaarting in 
het Vlaams Huis Org Kaarfersclub 
Ook op 12 en 13/9 
13 IZEGEM: Wandeling op de 
Scherpenberg Org Wandelklub 
Vlaams Huis Samenkomst Vlaams 
HUIS 
14 IZEGEM: Kursus ,,Thuis in de 
Volksunie" (deel 1 Nationalisme, de 
brandstof) in het ,,Vlaams Huis", 
Markt om 19u 30 Org VU-arr Roe-
selare-Tielt i s m Vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel 
15 IZEGEM: Betty Hoste over Adop
tie in het Vlaams Huis Org FVV-
Izegem 
17 IZEGEM: Prof J Billiet over ont
zuiling en verzuiling in de bar van het 
Auditorium Org VSVK-lzegem 
19 GISTEL: Kantonnale reis r*aar 
Valkenburg-Drielandenpunt-Voeren 
Deelnameprijs 360 fr Geïnteresseer
den bellen voor meer inlichtingen 
Rony Anseeuw, Gistel (059/27 78 70) 
Iedereen Welkom Org VU-kanton 
Gistel 
20 ZWEVEGEM: Gezins- en natuur
fietstocht Org VU-Groot-Zwevegem 
Inschrijving Lokaal VU, café Sport
wereld, Otegemstraat te Zwevegem 
Vertrek om 14u 
21 IZEGEM: Palmer Ruysschaert 
over auteurs uit de Westhoek in het 
Oud Stadhuis Org VVVG-lzegem 
21 OOSTENDE: Kursus „Thuis in 
de Volksunie" (deel 2 Vlaamse Be
weging en Vlaams-nationalisme) in 
, Trefcentrum" Aartshertogstraat 4 
om 19u30 Org VU-arr Oostende 
I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 
25 SINT-ELOOIS-WINKEL. In zaal 
De Kring praatavond met voorzitter 
Jaak Gabriels en Jean-Pierre Pillaert 
Toegang gratis Om 20u Org VU-
Ledegem 
28 ROESELARE: Kursus , Thuis in 
de Volksunie ' (deel 2 Vlaamse Be
weging en Vlaams-nationalisme) m 't 
Leeuwke', Nieuwstraat 25 om 
19u30 Org VU-arr Roeselare-Tielt 
I s m Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel 

Bijleren in 
de Westlioek 

Vanaf half september starten in 
Diksmuide, leper, Veurne en Poperin-
ge, alsook te Zarren, Werken, Lange-
mark en Dikkebus, kursussen voor 
volwassenen die hun algemene vor
ming en taal- en rekenvaardigheid 
willen vergroten De kursus loopt over 
1 avond of 1 halve dag of 1 volle dag 
per week Deelname is gratis 

Bent U geïnteresseerd'' Meer infor
matie krijgt U op het sekretariaat van 
,,Bijleren in de Westhoek", Grote 
Markt 5, 8160 Diksmuide (051/ 
50 09 69) Een uitgebreide info-bro-
chure wordt op aanvraag gratis toege
stuurd 
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Vagevuurfeest 
Het VU-arrondissementsbestuur 

van Brugge-Oostkust-Torhout organi
seert op zondag 6 september voor de 
tweede maal zijn nazomerfeest in de 
Vagevuurhoeve te Zuienkerke 

Vanaf 15 uur kan men in deze 
prachtige omgeving terecht 's Na
middags IS er een tekenwedstrijd voor 
kinderen o I v een jury bestaande uit 
een groep van VU-mandatarissen 

Leningen 
voor nieuwbouw, aankoop woning en 
verbouwingen 
Intrest 7,75 % zonder vijfjaarlijkse her
ziening 
Persoonlijke leningen en financienn-
gen voor elk doel 
Neem vrijblijvend kontakt of schrijf 
aan 
Antoine Van Baelen 
Broesemderdijk 28 
3580 Neerpelt - tel. 011/64.50.22 

Voorts IS er mogelijkheid tot ponyrij-
den en kindertoneel Daarna volgt een 
eetfestijn, waarvoor liefst twee hormo
nenvrije varkentjes aan het spit zullen 
gereten worden en dit lekkers is te 
verkrijgen tegen erg demokratische 
prijzen 

In de loop van de avond wordt ook 
een delegatie van het nationale VU-
partijbestuur verwacht Door middel 
van een lichtvoetige praat- en ant-
woordformule zullen deze toppolitici 
spitse kommentaar leveren bij de ak-
tuele toestand 

Behalve VU-leden zijn ook alle an
dere sympatisanten welkom Zij kun
nen er op ongedwongen wijze kennis 
maken met de Volksunie, haar be
stuur en gekozenen Meteen betekent 
dit,,feest in 't Vagevuur" de aanloop 
tot de gemeenteraadsverkiezingen 
van 9 oktober 1988 

Zondag 6 september, vanaf 15 uur 
in de Vagevuurhoeve te Zuienkerke, 
dit IS het eerste straatje links op de 
Blankenbergse steenweg, voorbij de 
kruising met de ekspresweg en ko
mende van Brugge 

„Vader Duprez" begraven 

Kortrijk-Zuid rouwt 
Op een van de weinige zonnige 

dagen in het begin van de maand 
augustus werd Aureel Duprez, ,,Va
der Duprez" noemden wij hem, ten 
grave gedragen 

Ondanks de vakantie zijn honder
den kennissen, vnenden en Vlaamse 
sympatisanten hem een laatste groei 
komen brengen 

HIJ was, zoals veel onderwijzers van 
zijn generatie, reeds voor de oorlog 
aktief in de Vlaamse Beweging De 
duistere jaren van de repressie heb
ben hem en zijn gezin met gespaard 
Gebroodroofd, maar trouw aan zijn 

idealen heeft hij de draad weer opge
nomen 

Met anderen werd hij de medeop
richter van een bloeiende VU-afde-
ling 

HIJ heeft geleefd en is gestorven 
zoals hij het wenste te midden van de 
zijnen 

Het afdelingsbestuur, de Entiteit 
Kortrijk en het Arronddisment Kortrijk 
biedt langs deze weg aan de familie 
nogmaals haar oprechte deelneming 
aan 

Het afdelingsbestuur 
De Entiteit 

Het Arrondissement Kortrijk 

Schrljttalent 
bij VU-Veume 

Twee leden van de VU-afdeling 
Veurne werden afgelopen maanden 
gelauwerd om hun bijdragen op het 
journalistiek vlak 

In de maand februari kreeg Jan 
Huyghe (beroepsjoernalist) verbon
den aan een weekblad, de nationale 
persprijs van het Gemeentekrediet, 
dit naar aanleiding van een artikelen
reeks over de zeevisserij 

Door het Organisatie- en uitvoerend 
komitee van de ,,Vierdaagse wandel
tocht van de Ijzer", onder voorzitter
schap van provinciekommandant Ka-
pitein-ter-zee J Thas kreeg Walter 
Devolder, tevens afdelingsvoorzitter, 
de persprijs toegewezen 

W Devolder is persmedewerker bij 
Gazet van Antwerpen en het Weke
lijks Nieuws Voor zijn artikel ,,ln Flan
ders fields" gebaseerd op eigen on
dervinding — hij maakte de vierdaag
se wandeltocht zelf mee — , ontvirrg 
hij uit handen van kommandant Thas 
op 24 juni de prijs 

C 23j tweetalige gehuwde bediende 
met diploma 5j technische Weten
schappen, zoekt een betrekking als 
bediende m het Brusselse of op de as 
Brussel-Aalst 

Voor ml zich wenden tot senator
burgemeester dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 
D 28j ongehuwde perfekt viertalige 
man met diploma ekonomische huma
niora en parapsychologie en vergelij
kende godsdienst (Internationale Uni
versiteit van Lugano), zoekt een be
trekking in het Brusselse of Vlaams-
Brabant Voor ml zich wenden tot 
senator-burgemeester dr J Valke
niers, tel 02/569 16 04 

LIMBURG 
SEPTEMBER 

11 ROTEM. Louis De Lentdecker in 
zaal De Kommel om 20u Inkom gra
tis Org IJzerbedevaartkomitee ge
west Maaseik 

26 NEEROETEREN Kursus Uit
dagingen aan Vlaanderen" in het Cul
tureel Centrum Scholtisplem van 
9u 30 tot 17u 30 Org VUJO-Maas-
oeter i s m Vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel 

Vakantiewoningen 
in gans Europa 

Dokumentatie gratis op aanvraag 

Vakantiewoningen 
De l\/laerschalck 
Antwerpsestraat 454 

2650 BOOM 
03/888.44.07 03/888.56.55 

^ 

lepel & vork 

m P V B A Bierhandel Hellinckx 
stationsstraat 42 Wymenier 4a 

td r iw- i i i l '̂̂ ^^ SINT-MARTENS-BODEGEM 

S. M. B. Tel. 582.10.93 
H 
HBIERHANOELW 

ELLINCKA 

Doorlopende promoties 
Uitgelezen wijnkeuze 

Overname — huur — 
verhuur van cafe s 

WIJ bestellen ten huize 

Dortmunder Thier-Braü-hoven 
Benngen, Markt 17-011/43 20 51 
Mulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36 
Kontich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32 
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60-016/22 86 72 

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

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

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

et ̂ almg^ui;^ 
Sedert 1910 

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

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

Nationaal Tapkampioen 
Taverne Pallieter 
Bosstraat 96 
1742 Sint-Katarma-Lombeek 
Tel - 053/66 03.46 

Specialiteiten Lasagne — Spaghetti 
— Scampi's — Pannekoeken 
Open alle dagen vanaf 14 u Dinsdag 
' 3sloten 

'tboerenhof 
CAFE-RESWURANfT-FRraiUR 

Terras - Lunchroom - Coffeeshop 
Altamira stone gnil 
Prijzen voor menu v/è 290 Bfr 
groepen koffietafel v/è 180 Bfr 

De Plank 24A 
3790 Sint-IVIartens-Voeren 
Tel 087-68 67 03 

Koffiebranderij 

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel 
02-734 56 09 - 460 48 87 

Joris Van den Oriessche 
zaakvoerder 

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER 

LAS AT — Te l . 521 .14 .40 

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

I / ^ ^ i Hoek 
\ ^ W ^ I Wolvengracht 

, ,',.('oiv^.TT, Leopoldstraat 

Tel 2179153 

Waar Vlamingen 
thuis zijn 
m 't hartje van Brussel 

Banl<etbakkeri| 

A N T W E R P I A 
' ^ JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

Voor een avondje uit in Vlaamse vriendenkring 
Trefpunt voor Vlaams-Nationalisten-Vfaams Centrum 

Taverne Den Klauwaert 
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergadenngen — Muziek
avonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal 
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT 
Alle dagen opgen vanaf 11 u. Donderdag gesloten 

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMIMELGEM TEL 03/353.64.28 

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 

CAF€ 
ZAAL 

lOOCMCMT 
CAflBkiNU^ 

BR.CC 
011/47 28 97 m UI l / f * 0 3f 
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„Och God, het is maar pso!" 
WEERDE — Zaterdag 19 september a.s. komt op 

de VUB-campus te Etterbeek de Vlaamse Vereni
ging van Psoriasis-patiënten (VVPP) samen. Deze 
vzw, voert in tiaar embleem de woorden: stimuleert, 
verdedigt, bestrijdt, helpt en informeert, wat duidt op 
een nog vrij grote onbekendheid bij het grote pu
bliek. 

Wat is nu een psoriasis-aandoening? Is zij te 
bestrijden? Is zij erfelijk? 

Deze en andere vragen stelden wij aan Guido Van-
derstraeten, zelf een pso-patiënt, bestuurslid van 
VVPP en mede-organisator van de nationale ont
moetingsdag. 

P SORIASIS — iets vriende
lijker pso genaamd — is 
een erfelijke huidaandoe

ning Zo'n 3 % van de bevolking 
laboreert er aan 300 000 Belgen, 
waaronder + 180 000 Vlamin
gen De VVPP groepeert echter 
slechts 1000 patiënten Van de 
anderen weet de vereniging 
mets Bestaat er bij de patiënten 
een stille angst om de aandoe
ning te bekennen' In de loop van 
ons gesprek blijkt van wel 

samenbrengen Een ander doel 
IS de publieke opinie sensibilize-
ren Informatie is zowat onze 
grootste opdracht " 

WIJ: Zit er aan pso ook een 
sociaal aspekt vast? 

G. Vanderstraeten: ,,Pso is 
stellig een sociaal probleem, in 
bepaalde beroepen zelfs een 
handikap Klanten zullen tiet 
beslist met leuk vinden als fiun 
beenfiouwer met opgestoofde 
mouwen zijn pso laat zien terwijl 
hij aan het vlees werkt Een van 
onze leden was kontroleur van 
melkstalen, hij werd ontslagen' U 
moet zich meisjes en vrouwen 
voorstellen die bij goed weer 
graag luchtig gekleed gaan. Aan 

Schubziekte 
G. Vanderstraeten: ,,/n de 

naam psoriasis zit het Griekse 
woord psore wat schub wil zeg
gen Psonasis is dus een schub
ziekte In het menselijk lichaam 
worden de huidcellen om de vier 
weken vervangen Op de plaat
sen waar psoriasis voorkomt wor
den deze cellen om de vier dagen 
vervangen Er gebeurt dus een 
versnelde celdeling op de huid 
Dat komt vooral voor op de strek-
zijden van het lichaam de knie, 
de ellebogen, de benen Pso is 
onmiddellijk herkenbaar aan de 
rode vlekken, bedekt met witte 
schilfers Er zijn mensen die het 
slechts miniem hebben, anderen 
hebben het over heel het li
chaam Het meest komt pso voor 
op plaatsen die aan de 
weerstomstandigheden zijn 
blootgesteld Maar dat is dan ook 
weer geen regel Je zou bijna 
kunnen zeggen dat er zoveel 
soorten psoriasis zijn als er soor
ten patiënten zijn Wat u ook 
moet weten is dat pso ongenees
lijk IS, maar — en dat is belangrijk 
— onbesmettelijk'" 

WIJ: Waarom wordt er zo 
weinig over pso gesproken? 

G. Vanderstraeten: ,,Omdat 
men een beetje beschaamd is 
over de ziekte Het is inderdaad 
met leuk wanneer u in het hoofd
haar rode vlekken vertoont Men 
denkt onmiddellijk die wast zich 
met genoeg, dat is vies Psoria-
sispatienten zijn met vies Het is 
een aandoening die mensen kun
nen krijgen op elke leeftijd, je kan 
er mee geboren worden Je kan 
het ook plots krijgen als je 50 
bent, of als je 70 bent 

Of er een reden is '̂  Elke pso-
patient heeft wel zijn reden De 
ene zegt ik heb het gekregen 
toen ik van werk veranderde, de 
andere toen ik gepensioneerd 
werd, of toen mijn man over
leed " 

WIJ: Heeft de aandoening 
ook een psychische kant? 

G. Vanderstraeten: ,,Men ver-

G Vanderstraeten ,,Psoriasis is zo oud als de mensheid Kenners be
weren zelfs dat er in de bijbel reeds allusie op gemaakt wordt " 

(foto G De Soete) 

moedt het wel, want wanneer 
men patiënten in een rustiger om
geving haalt, worden ze zicht
baar beter Zo brengt onze vere
niging pso-patienten voor vier 
weken naar de Dode Zee in Is
rael, die mensen komen voor 80 
% genezen terug De ene zegt 
dat komt omdat zij vier weken in 
de zon hebben gebruind en om
dat de ultraviolettestralen goed 
zijn tegen de aandoening Ande
ren zeggen omdat ze vier weken 
zonder stress hebben geleefd 
Waarschijnlijk is het een samen
gaan van deze elementen Zo'n 
kuur helpt de mensen, maar met 
definitief " 

WIJ: U zei: de Dode Zee... 

G. Vanderstraeten: ,,Het ver
blijf aan de Dode Zee is zo maar 
geen uitstap Men moet daar in 
het zoute water gaan liggen en 
drijven Zo'n reis kost ook stuk
ken van mensen Onze vereni
ging kan met een agentschap die 
reizen voordelig organiseren 
want het ziekenfonds verleent 
geen tussenkomst Men hoeft 
echter niet perse naar Israel, ook 
Joegoslavië en Roemenie zijn 
goed, als de patient maar naakt 
en in de zon kan baden Verder 
willen WIJ patiënten ontdekken en 

pso zit zeker een sociale kant 
vast Wat doen zo'n patiënten 
ofwel verbergen ze de tekenen 
ofwel hebben ze karakter genoeg 
om er voor uit te komen Deze 
barrière overwinnen is ook een 
van onze doelen Onze patiënten 
voelen zich al een stuk sterker 
wanneer ze in groep eens over 
hun geval kunnen praten Ze ver
laten onze vergadenngen opge
lucht en met moed Patiënten uit 
hun isolement halen wil zeggen 
ze uit hun achtertuintjes en van 
achter de hoge haag halen waar 
ze zonnen, haast in het ge
heim " 

Goed om 
weten 

De Vlaamse Vereniging voor 
Psoriasis Patiënten heeft ook 
een brochure ter beschikking 
waarin alle informatie over pso
riasis. De pso uitgave kost 
slechts 70 fr. (677-0086105-11) 
en kan besteld worden bij Guido 
Vanderstraeten, Toekomst
straat 8 te 2958 Weerde 
(015/61.21.57). 

Eskimo's 
WIJ: Is pso geografisch te si

tueren? 
G. Vanderstraeten: ,,Pso is 

over heel de wereld verspreid 
met dezelfde 3 % als bij ons Er 
zijn dus evenveel patiënten in 
Zaïre als hier Er is echter éen uit-
zondenng de eskimo's Waar
schijnlijk heeft dat iets met voe
ding te maken of eigenaardig ge
noeg met het feit dat ze weinig 
zon hebben Als ze dan wel eens 
zon hebben is dat zon met een 
hoog U V-gehalte " 

WIJ: Waarom weet de weten
schap zo weinig over pso? 

G. Vanderstraeten: ,,Dat zou 
u eigenlijk aan de wetenschap
pers moeten vragen Ik vermoed 
dat het is omdat pso-patienten 
rustige en kalme mensen zijn die 
niet gauw op straat komen Zij 
genieten, gezien de aandoening, 
ook weinig simpatie van de bevol
king, want niemand weet wat die 
vreemde vlekken precies zijn 

Er bestaat in België ook geen 
enkel onderzoek, wellicht omdat 
het toch maar om 3% van de be
volking gaat Met de behandeling 
van de ziekte zit het ook met 
goed Ik ga een beetje overdrij
ven U weet hoe groot de afstand 
tussen arts en patient kan zijn 
Met hu ld artsen is dat ook zo Er 
zijn er die hun patiënten goed 
ontvangen, met hen rustig praten 
en vertrouwen geven Maar er 
zijn ook andere die afstandelijk 
zijn en doktoraal praten Vaak 
raakt de patient daardoor totaal 
in de put Daar hebben wij echt 
moeite mee Wij vinden daar nu 
langzaam een oplossing voor De 
vereniging leidt groepen patiën
ten op die naast de dermatoloog 
plaats nemen Samen ontvangen 
ZIJ de nieuwe patient De dokter 
geeft de medische uitleg en de 
patient vertelt over zijn toestand 
en zegt dat het allemaal zo erg 
met IS en wijst onze vereniging 
aan Deze formule proberen wij 
thans met sukses uit in Limburg 
en in het Gentse 

,, Bombardement" 
Andere middelen zijn het strij

ken van zalven, daarbij moet men 
wel weten dat vele van deze mid
delen cortisone bevatten Op 
lange termijn is dat niet zo goed 
Verder is er een behandeling 
waarbij de aandoening door UV-
stralen wordt gebombardeerd 
Twee uur voor de behandeling 
nemen de patiënten psoraleen in 
waardoor de gevoeligheid van de 
huid verhoogt en snel licht
gevoelig wordt, dat heeft een wel
doende invloed Niemand weet 
echter wat de gevolgen zijn van 
zo'n bombardement Men ris
keert bepaalde vormen van huid
kanker te krijgen Het blijft een 
groot vraagteken 

Andere mensen vallen terug op 
een dieet Sommigen wenden 
zich tot homeopathie of tot alter
natieve geneeskunde Het valt op 
dat de gamma van behandelin
gen enorm uitgebreid is Dat 
komt omdat veel psoriasispatien-
ten moeite hebben om zich neer 
te leggen bij het feit dat pso onge
neeslijk IS ZIJ gaan op zoek naar 
alle mogelijke formules, inbegre
pen het gevaar van de kwakzal
verij " 

De VVPP IS een Vlaamse vere

niging die dit jaar zijn vijfde ver
jaardag viert, er bestaat geen 
Waalse tegenhanger De bijeen
komst van zaterdag 19 septem
ber IS de derde op rij en een nati
onale organisatie 

G. Vanderstraeten:,,Er zullen 
pakweg drie tot vierhonderd men
sen zijn Niet allemaal patiënten, 
maar ook mensen uit de medi
sche en verplegingswereld, uit de 
scholen De bedoeling is zo wei
nig mogelijk akademisch te doen 
en de mensen te laten praten, ge
woon stoom afblazen Nadien zal 
een pannel antwoorden op de 
vele vragen 's Namiddags kie
zen de aanwezigen uit tal van 
mogelijkheden Info over klas
sieke behandeling, over homeo
pathie, over kuuroorden, enz 
Toch blijft de uiteindelijke bedoe
ling de patiënten te laten zien dat 
ZIJ met alleen zijn met hun proble
men en dat er samen wat kan aan 
gedaan worden Dat beogen wij 
ook met ons tijdschrift Onze on
geveer 1000 leden ontvangen dat 
driemaandelijks, zo blijven zij op 
de hoogte van nieuwe ge
neesmiddelen die uitkomen en 
wat WIJ organiseren in de regio's 
1000 leden is natuurlijk met vol
doende Over de 299 000 ande
ren weten wij mets Nog mets " 

WIJ: Heeft U een boodschap 
voor die onbekenden? 

G. Vanderstraeten: ,,lk zou 
hen willen uitnodigen op onze 
ontmoetingsdag Nadien kunnen 
ze zelf beslissen of ze aansluiten 
of met " 

Geen subsidies! 
WiJ: En aan de niet-

patienten? 

G. Vanderstraeten: ,,lk zou ze 
ervan willen overtuigen dat de 
waarde van een mens met geme
ten wordt aan het feit of men schil
fers heeft op de knie of op de elle
bogen De waarde van iemand 
hangt af van wat hij/zij van binnen 
heeft " 

WIJ: Waar haalt de VVPP haar 
centen? 

G. Vanderstraeten: ,,Allereerst 
bij de leden, die betalen 350 fr lid
geld Maar voor de rest leven wij 
volledig van de krijg en de reak-
ties op onze bedelbrieven Voor 
deze nationale ontmoetingsdag 
hebben wij wel 60 000 fr subsidie 
ontvangen van het ministerie van 
het Gezin' Maar een officiële sub
sidiekraan bestaat er voor ons 
niet " 

WIJ: Waarom bent u precies 
in deze vereniging? 

G. Vanderstraeten: ,,Omdat ik 
zelf een psoriasispatient ben en 
van nature iemand die graag 
moeilijkheden overwint Ik kan mij 
voorstellen dat er massa's men
sen zijn die ook met psoriasis ge-
konfronteerd worden en met we
ten van welk hout pijlen maken 
WIJ leveren ze een instrument 
langswaar ze zich kunnen uiten 
Een flink deel van de ganse emo
tie rond dat probleem raken ze al
dus kwijt 

Uiteindelijk wil ik de mensen er
toe brengen dat ze zeggen och 
God, het IS maar psoriasis " 

(M.V.L.) 
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